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 شٌاخت کتاب: 
 اسباب بزای خشْع در ًواس 33      ::     ًام کتاب       

 شيخ هحوذ صالح هٌجذ      ::         سٌذٍ       يًْ
 تزجوَ ّاختصار::         أبْشاکزهسلن

 دّم::              ًْبت اًتشار
 8331         ::      سال اًتشار 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 این کتاب از کتاخبانو موحدین دانلود شده است.

 ًطش ٍچاج ایي کتاب تشای ّشهسلواى آصاد است 

: إنمر  خععمر      ملسو هيلع هللا ىلصقر   رورى  خ    : قر   رضر  خ  عهر   عن عمر  نرن خطابر      
ن طهي ت وإنم  طكل خم ئ مر  نرىي نمرن ت نرر ه  لر  إطرً خ  ورورىط         
نه  ل  إطً خ  وروىط  ومرن ت نرر ه  لر  إطرً  نير  ا ري ه  أو خمر أ         

 خط حيح[..]ج مع خالح  اث اتزوجه  نه  ل  إطً م  ه ج  إطي  
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 میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
ِن يزی فی زفع هي ُذٍ االهة الخشْع ، حتی  التی  يشئ أّل »

 .[رّاٍ ابي حباى]«.خاشعا

یعىی: ايلیه چیزی  هزا اا ایزه ابزد شتهامزشا بیشزًه سشزً  ا زد           »

 «.حشی تا ایىکا هر شیه ایشان سامع را پیدا ومیشًاوی
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 صفحو              فهرست مطالب                               عنواف            
 ٛ...........«امادگی برای مناز وخوش آمدگویی مناز»برای خشوع درمناز: سبب اول

 ٓٔ........................«آرامش وسکوف درمناز»برای خشوع درمناز: سبب دوم

 ٕٔ.............................«یاد مرگ در مناز»برای خشوع درمناز: سبب سوم

تػػدبر در آیػػات یکػػو در منػػاز خوانػػده مػػی شػػود وتػػدبر »بػػرای خشػػوع درمنػػاز: سببب هاببا م
 ٗٔ................................................«در اذکار مسنونو در مناز

قطػػػػق ع قطق آیػػػػو ع آیػػػػو  خوانػػػػدف  نػػػػو تیػػػػ  خوانػػػػدف »بػػػػرای خشػػػػوع درمنػػػػاز: سبببببب  بببب   
 ٚٔ.................................................................« آیات

بػػػػو ترتیػػػػب وترتیػػػػن خوانػػػػدف قرآنکػػػػر  وزی ػػػػا سػػػػاخ  »بػػػػرای خشػػػػوع درمنػػػػاز: سبببببب   بببب 
 ٚٔ..................................................................«صدا

او ق ػػػوؿ مػػػی   طػػػوری منازاداگرددکػػػو اهلل ایػػػن منػػػاز را از»بػػػرای خشػػػوع درمنػػػاز: سببببب م ببب  
 ٜٔ...................................................................«کند

 ٕٓ...........«خواندف مناز قریب سرته سرته هنادف »برای خشوع درمناز: سبب هش  

 ٕٓ.........هنادف دست راست باالی چپ در سینو»برای خشوع درمناز: سبب نه 

 ٕٔ.....................«نظر کردف بو جای سجده»برای خشوع درمناز: سبب ده 

 ٕٔ...........«منازحرکت دادف انگشت س ابو در »برای خشوع درمناز: سبب یازده 
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تػػتوت لتلػػػه سػػوره ىػػای قػػػرآف در منػػاز وخوانػػػدف »بػػرای خشػػػوع درمنػػاز: سبببب دوازدهبب 
 ٖٕ...........................................«اذکار ودعاىای لتله در مناز

 ٖٕ.................«سجده ی تتوت قرآف کر »برای خشوع درمناز: سبب سیزده 

 ٕٗ............«شیطاف درمناز از شر پناه خواس »برای خشوع درمناز: سبب هاا ده 

بررسی چگونگی ادای مناز سػله صػاو وحالػت آهنػا »برای خشوع درمناز: سبب پازنده 
 ٕٛ................................................................«در مناز

 ٖٔ..........«شناخت لذت ىای خشوع در مناز»برای خشوع درمناز: سبب شازنده 

مناز خواندف زیاد دعاىای مسنونو در مکاف لصوص »برای خشوع درمناز: سبب مفبهه 
 ٕٖ..................................................«بو خصوص در سجده

خوانػػػػدف اذکػػػػار ودعاىػػػػای وارده مسػػػػنوف  ب ػػػػػد از »بػػػػرای خشػػػػوع درمنػػػػاز: سبببببب ه ببببهه 
 ٖٙ...................................................................«مناز

 ٓٗ..«گ ار رادور کردف آنچو کو مشغوؿ میسازد مناز »مناز:برای خشوع در  سبب نوزده 

خنوانػػػدف منػػػاز در ل ػػػاس یکػػػو در آف ن شػػػو یػػػا چیػػػ ی »خشػػػوع درمنػػػاز:بػػػرای  سببببب تم ببب  
نوشػتو شػده باشػد یػا رنػػد ىػا شػده باشػد یػا تصػػاویریکو انسػاف منػاز گػ ار را مشػػغوؿ  

 ٓٗ...................................................................«کند
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خنواندف مناز در وقت حاضر بػودف ط ػاـ ع یػا داشػ  »برای خشوع درمناز: سبب تم    یک 
 ٓٗ..........................................................«اشتهای ط اـ

خنوانػػػػػػدف منػػػػػػاز در وقتیکػػػػػػو وضػػػػػػو تنػػػػػػد بػػػػػػوده »بػػػػػػرای خشػػػػػػوع درمنػػػػػػاز: سبببببببب تم بببببب  دوم
 ٔٗ..................................................................«باشد

زمانیکػػػو بػػػرای انسػػػاف خػػػواب پػػػیش میشػػػود منػػػاز »بػػػرای خشػػػوع درمنػػػاز: سببببب تم ببب  سبببوم
 ٖٗ.................................................................«خنواند

 ٗٗ..........«برابر نکردف سند ری ه ىا درمناز»درمناز:برای خشوع  سبب تم   هاا م

بلنػػػػػػد خنوانػػػػػػدف قرادػػػػػػت بػػػػػػو قرادػػػػػػت دیگػػػػػػر منػػػػػػاز  »بػػػػػػرای خشػػػػػػوع درمنػػػػػػاز: سببببببب تم بببببب   ببببب   
 ٗٗ..................................................................«گ ار

ادا نکػػػردف منػػاز پشػػت امػػػاـ خػػواب آلػػػو ویػػا بػػػی »بػػرای خشػػػوع درمنػػاز:  سبببب تم بب    بب 
 ٖٗ.................................................................«ءوضو 

ایػػػػػػػػن طػػػػػػػػرؼ وآنطػػػػػػػػرؼ نظػػػػػػػػر کػػػػػػػػردف تػػػػػػػػر  »بػػػػػػػػرای خشػػػػػػػػوع درمنػػػػػػػػاز:  سببببببببب تم بببببببب  م بببببببب  
 ٗٗ.................................................................«درمناز

 ٗٗ...........«بلند نکردف چشم بطرؼ آمساف»برای خشوع درمناز:  سبب تم   هش  

نػػػػػػػو انػػػػػػػػداخ  آب دىػػػػػػػن در پػػػػػػػػیش روی در »بػػػػػػػػرای خشػػػػػػػوع درمنػػػػػػػػاز:  سببببببببب تم ببببببب  نهببببببب 
 ٕٙ...................................................................«مناز
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 ٘ٗ.......ا فاجو در مناز عدـ فاجو درمناز م ابلو ب»برای خشوع درمناز:  سبب سی ام

 ٙٗ..............«نگرف  دستاف در بغن در مناز»برای خشوع درمناز:  سی ویک  سبب

قدیفػػػػػػو ویػػػػػػا دسػػػػػػت اؿ بػػػػػػو عآویػػػػػػ اف نکػػػػػػردف ل اس»بػػػػػػرای خشػػػػػػوع درمنػػػػػػاز: سببببببب سببببببی ودوم
 ٙٗ..................................................................«زمنی

 ٙٗ..................«تر  مشاهبت با حیوانات»برای خشوع درمناز: سبب سی وسوم
 ٚٗ............................................خواىش ما از مشا ع ی اف:.....
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 اسباب خشوع در نماز:

 :«هادگی تشای ًواص ٍخَش آهذگَیی ًواصآ»ربای خشوع ردنماز:اول  سبب
 يف وأنػػػػا إال سػػػػن ع ثتثػػػػنی منػػػػذ املػػػػ ذف أّذف مػػػػا »:اهلل رمحػػػػو املسػػػػیب بػػػػن سػػػػ ید قػػػػاؿ

 «.املسجد
 از ق ػػن مهػػواره  زنػػدگیم  سػػاؿ ۶۳ طػػوؿ در :فرمایػػد مػػی اهلل رمحػػو مسػػیب بػػن سػػ ید
 أيب ابػػػػػػػػن مصػػػػػػػػنه] .بػػػػػػػػودـ  حاضػػػػػػػػر  مسػػػػػػػػجد در بگویػػػػػػػػد اذاف مػػػػػػػػوذف کػػػػػػػػو ایػػػػػػػػن
  [.ٕٕٖ٘ شی  

ب او کل ػػات زمػػانی ایػػن سػػ ب مهیػػا مػػی شػػود کػػو آنچػػو کػػو مػػ ذف بگویػػد ودر جػػوا
از ابوس ید رضی اهلل عنو روایت است کو پیامرب صػلی اهلل . یکو می گوید گفتو شود

 [.متفق علیو] «.ما ی وؿ امل ذفإذا مس تم النداء ف ولوا مثن »علیو وسلم فرمود : 
 .«گویدع بگویید ىرگاه اذاف راشنیدید مثن آنچو کو م ذف می» ی نی:

اللهػػػػم رب ىػػػػذه الػػػػدعوة التامػػػػ  والصػػػػتة » وب ػػػػد از اذاف دعػػػػایی مشػػػػروع ومسػػػػنوف 
گفتػػو « ال اد ػػ  ع آت د ػػدا الوسػػیل  والفاػػیل  واب ثػػو امل ػػاـ اد ػػود الػػذ  وعدتػػو " 

مػن قػاؿ حػنی »ت اسػت کػو پیػامرب صػلی اهلل علیػو وسػلم فرمػود : از جابر روای .شود
یس ق النداء : اللهم رب ىذه الػدعوة التامػ  و الصػتة ال اد ػ  آت د ػدا الوسػیلو و 

 «.الفایل  و اب ثو م اما د ودا الذی وعدتوع حلت لو شفاعتی یـو ال یام 
اللهػػػػم رب ىػػػذه الػػػػدعوة التامػػػػ  و  –ىػػػػر کػػػ  پػػػػ  از شػػػػنیدف اذاف بگویػػػد » ی نػػػی:

 –الصتة ال اد  ع آِت د داً الوسیل  و الفایل  و اب ثػو م امػاً د ػوداً الػذی وعدتػو 
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! ای پروردگار این دعوت کامن و مناز برپا شدهع وسیلو و فاػیلت را بػو اهلیی نی : 
ای کػػو بػػو او وعػػده  م ػػاـ د ػػود و سػػتوده د ػػد عطػػا فرمػػا و در روز قیامػػت او را بػػو

«. گػػػػردد شػػػػفاعت مػػػػن در روز قیامػػػػت شػػػػامن حػػػػاؿ او می –ای م  ػػػػوث فرمػػػػا   داده
  . ٗٔٙخباری 

وسپ  دعای یکو بنی اذاف وقامت است آنرا خبواند ع وضػوء کامػن بگػبد بػرای منػاز 
غػػػػاز کنػػػػد ع وب ػػػػد از وضػػػػوء دعػػػػای خػػػػاص آ« بسػػػػم اهلل»ع وکارىػػػػای خػػػػویش را بػػػػا 

أشهد أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال شػریه لػو وأشػهد أف د ػدا ع ػده ورسػولو  »»وضوء
را خبواند ع وخویش را عػادت « و  اللهم اج لين من التوابنی واج لين من املتطهرین .

واسػطو آف دىػن پػا  مػی گػردد وخوانػدف قػرآف ومنػاز و بو مسوا  کردف دىد ع زیرا بػ
پا  کنید دىن تانرا »میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلصو پیامرب با دىن پا  لذت خاصی دارد ع چنانک

ع ع وپوشػػػیدف ل ػػػاس زینتػػػی  [« ٖٕٔٔبػػػرای خوانػػػدف قرآنکر ]السلسػػػل  الصػػػحیح  
ـَ  بَػػػيِن  یَػػػػا ۞ میفرمایػػػػد: هلالج لجپػػػا  ونظیػػػػه چنانکػػػػو اهلل   ُكػػػػن   ِعنػػػػدَ  زِینَػػػػَتُ مْ  ُخػػػػُذواْ  آَد

  منػػػاز خػػػود را بپوشػػػانید وبیاراییػػػدای فرزنػػػد آدـ! در ىػػػر   ٕٔاعػػػراؼ: ۞ َمْسػػػِجد  
الیػػػػػق اسػػػػػت نسػػػػػ ت بػػػػػو مهػػػػػو کػػػػػو بػػػػػرای آف زیػػػػػب وزینػػػػػت شػػػػػود ع ومهچنػػػػػاف  هلالج لجواهلل 

پوشػػػػانیدف عػػػػورت وپػػػػاکی بػػػػػدف وانتظػػػػار کشػػػػیدف منػػػػاز وبرابػػػػػر منػػػػودف صػػػػه وخػػػػػالی 
 صه نا تک ین خلن می کند.در نگذاش  صفوؼ ؛ زیرا شیطاف 

کشػػػػػػید و  ىػػػػػػای آخػػػػػػر را می ع ػػػػػػداهلل بػػػػػػن زبػػػػػػب در بسػػػػػػرت مػػػػػػرگع نف عػػػػػػامر بػػػػػػن ❁
 .....اش دور و بر او در حاؿ گریس  بودند خانواده

 .گفت ذف را شنید کو برای مناز مغرب اذاف می  صدای مع در حاؿ جاف دادف 
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 .داد آمد و بو سختی جاف می ىایش بو سختی ببوف می در حالی کو نف 
نید بػػػو کسػػػانی کػػػو اطػػػرافش بودنػػػد گفػػػت: دسػػػتم را ذف را شػػػ  ىنگػػػامی کػػػو صػػػدای مػػػ

 !بگبید
  روی؟ گفتند: بو کجا می
 گفت: بو مسجد

  گفتند: با این حاؿ؟
گفػػػت: سػػػ حاف اهلل! صػػػدای منػػػادِی منػػػاز را بشػػػنـو و او را اجابػػػت نکػػػنم؟ دسػػػتم را 

یػ  رک ػت را مهػراه بػا امػاـ ... او را بو مسجد بردنػد یدو مرد از دو سو  ....بگبید
 ...جای آورد و در سجده جاف دادبو 

 :«آساهص ٍسکَى دسًواص»ربای خشوع ردنماز: دومسبب 

کػػػػو درصػػػػه خػػػػوب مط ػػػػحن ایسػػػػتاد مػػػػی شػػػػد حتػػػػی تػػػػا اینکػػػػو ىػػػػر   ملسو هيلع هللا ىلصبػػػػود پیػػػػامرب »
 [«.ٖٛ/ٕدر جای خود قرار می گرفت]الفتح شاستخوان
بػػػد تػػػرین دزد ع دزد منػػػاز اسػػػت ع اصػػػحاب گفتنػػػد: در منػػػاز »میفرمایػػػد: ملسو هيلع هللا ىلصو پیػػػامرب 

فرمػػػػػود: سبػػػػػاـ منػػػػػی کنػػػػػد رکػػػػػوع وسػػػػػجده خػػػػػود  ملسو هيلع هللا ىلصچگونػػػػػو دزدی مػػػػػی کنػػػػػد؟! پیػػػػػامرب 
  [«.ٜٚٚرا]صحیح اجلامق 

کسػػیکو رکػػوع خػػود را سبػػاـ منػػی کنػػد ودرسػػجده نػػوؿ مػػی »میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلصونیػػ  پیػػامرب 
ی اسػت کػو میخػورد یػ  خرمػا ویػا امرغ  مهانند شخصی  گرسنو  نوؿ زدف مثنزند 

 .[.«٘ٔٔ/ٗدو خرما را حاؿ آنکو از آف هبره دی منی گبد]رواه الطربانی
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 مث الصػػػه إىل یصػػػن أف ق ػػػن فركػػػق راكػػػق وىػػػو ملسو هيلع هللا ىلص النػػػي إىل انتهػػػ  أنػػػو ب ػػػرة أيب وعػػػن
 رواه ] "ت ػػد وال حرصػػا اهلل زادؾ: "  ف ػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص للنػػي ذلػػه فػػذكر.  الصػػه إىل مشػػ 

 [.ال خار 
درحػاؿ رکػوع  ملسو هيلع هللا ىلصرسػانید ورسػوؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصی نی: أبوبکرة خود را در مناز نػ د رسػوؿ اهلل 

بػػود. پػػ  رکػػوع کػػرد  أبػػوبکره  پػػیش از اینکػػو خػػود را بػػو صػػه برسػػاند ع سػػپ  بػػو 
فرمػػود: اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبػازگو کػػرد و رسػػوؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصایػػن واق ػو را بػػرای رسػػوؿ اهلل صػه رفػػت ع 

 حرص وشوؽ تو را زیاد کند. اما بار دیگر این ع ن را اجناـ نده.
 منػػی ق ػػوؿ منػػازش امػػا ؛ خوانػػد مػػی منػػاز سػػاؿ شصػػت مػػرد یػػ : میفرمایػػد ملسو هيلع هللا ىلص پیػػامرب
 سبػػاـ را اش سػػجده ولػػی کػػرده سبػػاـ را شا رکػػوع شػػاید کػػو اسػػت خبػػاطری ایػػن ؛ شػػود
 ]سلسػػػلو.نکػػػرده سبػػػاـ را رکػػػوع اش لػػػیکن کػػػرده سبػػػاـ را سػػػجده اش اینکػػػو یػػػا ؛ نکػػػرده

 .لتل انی[ الصحیحو
ابن زبب ىنگامیکػو در منػاز ایسػتاد مػی شػد. از عجػ  وسػکوف زیػاد  در منػاز   ♦
 .کو او چوپ است   فکر میکردی ع
بػػن ج ػػن مػػی گویػػد: از روزی مسػػل اف شػػدـ تػػا حػػاال ندانسػػتم کػػو چػػو   م ػػاذ ♦

 کسی در هپلو  در مناز ایستاده شده است.
سػػ ید بػػػن املسػػیب مػػػی گویػػد: بیسػػػت سػػػاؿ اسػػت کػػػو مسػػل اف ىسػػػتم ؛ امػػػا ♦

وقتیکػػو در منػػاز  اعػػت ایسػػتاد مػػی شػػـو منیػػداًل چػػو کسػػی در هپلػػو  آمػػد ومنػػاز 
 خ سر دارولی.[مهرا  ادا میکند.]سبة صوتی شی
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 :«یاد هشگ دس ًواص»ربای خشوع ردنماز:سوم سبب 

یاد کنید مرگ را در مناز خویش زیرا شػخ  یکػو در منػاز »می فرماید: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
مرگ را یاد می کند ؛ مناسب است کو منازش نی  شود ومی خواند شػخ  منػازی 
را کػػػػػػػػػو گ ػػػػػػػػػاف میکنػػػػػػػػػد کػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػب از ایػػػػػػػػػن دیگػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػاز منػػػػػػػػػی خوانػػػػػػػػػد ]السلسػػػػػػػػػل  

 [«.ٕٔٗٔالصحیح 
وقتیکػػػو مػػػی خواسػػػتی منػػػاز خبػػػوانی پػػػ  »بػػػو ابوایػػػوب وصػػػیت کػػػرد کػػػو: ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػوؿ اهلل 

خبػػػػػواف منػػػػػاز یکػػػػػو بػػػػػا آف وداع مػػػػػی کنی ی نػػػػػی آخػػػػػرین منػػػػػاز کػػػػػو مػػػػػی خوانی ]مسػػػػػند 
 [«.ٕٔٗ/٘امحد

 َمػا قَػػرَأَ ع ػداهلل بػن ع ػر بػن اضطػاب رضػم اهلل عنه ػا»اماـ امحد روایت می کند کػو:
وِإْف تُػْ ػػُدوا َمػػػا يف أَنْػُفِسػػػُ ْم أَْو ۞َىػػاتَػنْیِ ا یَػتَػػػنْیِ قَػػ آ ِمػػػْن آِخػػػِر ُسػػوَرِة اْلَ َ ػػػَرِة ِإال  َبَ ػػػ  

ْحَصػػػػاء  َشػػػػِدید   ِإىَل آِخػػػػِر ا یَػػػػ ِ  ۞زُبُْفػػػػوهُ  ٌِ ال ىػػػػد ل مػػػػاـ أمحػػػػد  «]مُث  یَػُ ػػػػوُؿ: ِإف  َىػػػػَذا 
ٔٓٚٛ] . 
را  هاهلل عنه ػا ایػن دو آیػو آخػر سػوره ب ػر  ىر زماف کػو ع ع ػداهلل بػن ع ػر رضػمی نی: 

 اگػػػر  ۞وِإْف تُػْ ػػػُدوا َمػػػا يف أَنْػُفِسػػػُ ْم أَْو زُبُْفػػػوُه ِإىَل آِخػػػِر ا یَػػػ ِ ۞ تػػػتوت مػػػم منػػػود:
ریػػو مػػم كػػرد و مػػی گفػػت بدرسػػتی در آف چیػػ ی را مشػػا آشػػکار کنیػػد یػػا پنهػػاف...  گ

  .حساب کتاِب سختی است
ًِل بػػاراف شػػروع شػػدع مػػا بػػو  شػػب آمػػدع ًل نی و وقتػػیدر غػػ وه بػػدر صػػحابی مػػی گویػػد: 

ماف پناه بػرد ع ظظػاتی ب ػدع ىػر كػو بػا مػا بػود خػوابش بُػرد مگػر  ىا و سپرىای درخت
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! ]تنهػػػػػا[ زیػػػػػر درخػػػػػ  ایسػػػػػتاده بػػػػػود و تػػػػػا صػػػػػ ح منػػػػػاز میخوانػػػػػد و مػػػػػی  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسػػػػػوؿ
 [.۴۷/۷۵۴اجلامق الصحیح للسنن: ]گریست

 یىا سػػػوره یگػػػرکهػػػهع طػػػو و د  یىا در منػػػاز صػػػ ح اغلػػػب سػػػوره وع ػػػر رضػػػی اهلل عنػػػ
 یشػافا یػوگر   یصػه صػدا ینکػو تػا چنػد  یبػو طػور  کػردع یم یػوو گر  خواند یب رگ را م
 یػوآ یػنبػو ا یوقت خواندع یرا م یوسهبار در مناز ص ح سوره  ی . رسید یبو گوش م

َػػػا ۞: یدرسػػػ  ۞ َلُ ػػػوفَ َمػػػا اَل َت  ٱلل ػػػوِ  ِمػػػنَ  لَػػػمُ َوأَع ٱلل ػػػوِ ِإىَل  َوُحػػػ ِ   بَػث ػػػم َأشػػػُ واْ قَػػػاَؿ ِإمن 
و از  بػػػػـر یم یتگفػػػت: از غػػػم و انػػػدوىم تنهػػػػا بػػػو پروردگػػػار شػػػکا[ »ٙٛ: یوسػػػه]
 .«دانید یکو مشا من  داًل یم ی یپروردگار چ یسو 

  یبػو قػدر  یحػ   شػد. در منػاز  جػد گػاى ینودر س یشافا یکرد کو صدا  یوگر   چناف
کػو   یاسػت حػاؿ آف شخصػ یػن. اافتػاد یم نیو بػر زمػ شد یم یهوشکو ب  کرد یم یوگر 

. امػروز افتػاد یبػ رگ جهػاف م یافلرزه بر انداـ پادشاىاف و فرمانروا یعناـ و  یدفاز شن
اسػت.  یىػا جػار  بر سػر زباف یشافا  تب د از حدود چهارده قرف شوکت و عظ ی ن

 ینگونػوخػود ا یػایاز رعا یفرد م  ول ی کو با   یستن یحاکم و پادشاى یچامروز ى
 رفتار و برخورد کند

: وقتیکو در مناز ایستاده می شوی فکػر کػن کػو ب ػد از سبػاـ ایػن منػاز  پ  برادر ع یـ 
 واین آخرین مناز ات می اشد.سراغت می آید واز دنیا می روی  مرگ بو

  پرسید تو چگونو مناز میخوانی؟ رمحو اهلل ِعصاـ از حاََت زاىد بلخی
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ی مػبـو  جػا ومبسػد بػا اط ینػاف کامػن وضػو میگػـب و سػپ  بػ ووقػت منػاز کػ فرمود:
گویػا ک  ػو روبػروی مػن اسػت   ودر آجنا مناز خوانده میشود و طػوری مػی ایسػتم کػ وک

مست راستم هبشت و مست چپم جهنم اسػت  و پاىای من بر پن صراط قرار دارندع
منػػاز در ایػػن آخػػرین  وو بػػاالی سػػـر فرشػػتو مػػوت قػػرار دارد و چنػػنی تصػػور میکػػنم کػػ

زندگی من است و شاید بار دیگر مناز خواندف  بػرا  میّسػر نشػود و حالػت قلػ م را 
ف   اهلل جن جتلو میداند و بػ . و سػپ  بػا ک ػاؿ عػاج ی "اهلل اک ػػر" میگػو  و 

 .ب د از آف قرآف میخواًل و مهراه با تفکر در م انی آف
سػػجده و بػػا اط ینػػاف   ب ػد از آف بػػا تواضػػق و فروتنػی رکػػوع میکػػنم و بػػا عػاج ی

ق ولیػػت آنػػرا  هلالج لجرمحػػت اهلل  وبػػا توجػػو بػ واسبػػاـ مبسػػاًل کػ وکامػن عطػػوری منػػاز را بػ
 !.اع اؿ خودـ از ق وؿ نشدنش میرتسم وامیدوار ىستم و با توجو ب

 پرسید چند مدت است اینگونو مناز میخوانی؟ ِعصػػاـ 
مػػرا : گریػو در آمػد و گفػت  وبػ آنگاه عصاـ جواب داد: سی ساؿ است. حاَت 

 .!ی  مناز ىم با این کیفیت نصیب نشده اسػت

تذتش دس آیات یکِ دس ًواص خَاًذُ هی ضَد »ربای خشبوع ردنمباز:هابا م سببب 

 :«ٍتذتش دس ارکاس هسًٌَِ دس ًواص

كتػػػاب أن لنػػاه إلیػػه م ػػػارؾ لیػػّدبروا آیاتػػػو   ۞قػػرآف کػػر  بػػػرای تػػدبر نػػازؿ شػػػده اسػػت
 کتػػابی اسػػت پػػر برکػػت کػػو آنػػرا بػػر تػػو نػػازؿ کػػرد  ع تػػادر  ۞ولیػػذّكر أولػػوا ابل ػػاب 

 آیاتش تدبر کنند وخردمنداف پند گبند .
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 وتدبر حاصن منی شود مگر بو علم وت لیم علم. 
مػػػی  مػػػن ت جػػػب مػػػی کػػػنم از آف اشػػػخاص یکػػػو قػػػرآف را»مػػػی گویػػػد: طربیابػػػن جریػػػر 

 خواننػػد ولػػیکن تفسػػب ومفهػػـو آنػػرا منػػی داننػػد پػػ  چگونػػو بػػدوف علػػم وتػػدبر از منػػاز
 [.ٓٔ/ٔ]تفسب طربی« برد؟! تمیتواف لذ خویش

رسػوؿ اهلل » ابن خ میػو روایػت مػی کنػد کػو: .قرآف را با تدبر می خواند ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
إف ت ػذهبم فػمهنم ع ػادؾ  ۞نػد آیػوارار مػی خو بو منػاز ایسػتاد شػد یػ  شػب تکػ ملسو هيلع هللا ىلص

 اگػر آنػػاف را عػذاب کنػی آنػاف بنػػدگاف  ۞وإف تغفػر هلػم فمنػه أنػػت ال  یػ  اظ ػیم 
اکػػو منػػاز را سبػػاـ تػػو ىسػػتند ع واگػػر آنػػاف را بیػػامرزی ع تػػو نبومنػػد حکی ػػی ىسػػتی  ت

 [ «.ٕٔٚ/ٔمنود]صحیح ابن خ میو
قن ۞عنو مناز شب را ف   با سوره صحابی جلین ال در قتاده بن ن  اف رضی اهلل

میخوانػػد ع ومهیشػػو ایػػن سػػوره را  باتػػدبر  تکػػرار مػػی خواند]مسػػند  ۞ىػػو اهلل احػػد
 [.ٖٗ/ٖامحد

آیػو سػ اؿ بیایػد بایػد توقػػه  ىرگػاه در منػاز آیػو عػذاب یػا آیػػو رمحػت یػا ع یػ اف گرامػی! 
ؿ از اهلل کنی ودر آیو عذاب پناه خبواىی ودر آیو رمحت آنرا طلػب کنػی ودر آیػو سػ ا

 آنرا سواؿ کنی .
إذا مر بآی  فیهػا تسػ یح سػ ح وإذا مػر بسػ اؿ سػ ؿ  :»حذیفو رضی اهلل عنو میفرماید

 صحیح مسلم .« وإذا مر بت وذ ت وذ 
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بػو آیػو تسػ یح مبسػید سػ حاف اهلل میگفػت وزمانیکػو بػو  ملسو هيلع هللا ىلصی نی: زمانیکػو رسػوؿ اهلل 
وزمانیکػػػو بػػػو آیػػػو عػػػذاب مبسػػػید از آف پنػػػاه  مین ػػػودآیػػػو سػػػواؿ مبسػػػید از اهلل سػػػواؿ 

 میخواست.
 «.اذا مر بآی  عذاب وقه وت وذ»ودر ترمذی ونسادی چننی روایت شده است کو:

بػػػػػو آیػػػػػو عػػػػػذاب مبسػػػػػید توقػػػػػه مین ػػػػػود واز آف پنػػػػػاه  ملسو هيلع هللا ىلصی نػػػػػی: زمانیکػػػػػو رسػػػػػوؿ اهلل 
 میخواست.

َعػػػْن َعػػػْوِؼ بْػػػِن َمالِػػػه  اَبْشػػػَجِ    قَػػػاَؿ  :»  آورده کػػػوٖٚٛأبػػوداود در مشػػػاره حػػػدی  
ـَ فَػَ ػػرَأَ ُسػػوَرَة اْل َػَ ػػَرِة الَ مَیُػػرآ بِآیَػػِ  َرمْحَػػ   ِإال  َوقَػػَه َفَسػػَ َؿ  ملسو هيلع هللا ىلصُقْ ػػُت َمػػَق َرُسػػوِؿ الل ػػِو  لَػػً  فَػَ ػػا لَیػْ

 «.َواَل مَیُرآ بِآیَِ  َعَذاب  ِإال  َوَقَه فَػتَػَ و ذَ 
در شػ ی از شػ ها  ملسو هيلع هللا ىلص وؼ بن مال  می گوید: ایستاد شدـ مهػرای رسػوؿ اهللی نی: ع

برای ادای مناز ع پ  سوره ب ره را تتوت منود. زمانیکػو برآیػو عػذاب آیػو وآیػو رمحػت 
مبسید توقه می منود  در آیو عذاب از اهلل پناه می خواست ودر آیو رمحػت آنػرا از 

 اهلل طلب می کرد .
د ػػد صػػاو منجػػد فػػ  اهلل اسػػره میفرمایػػد: وىػػذا یػػدؿ علػػی مشػػروعی  الوقػػوؼ  شػػیخ

 عند آی  ال ذاب والت وذ.
امػػاـ نػػووی رمحػػو اهلل گفتػػو اسػػت کػػو امػػاـ شػػاف ی فرمػػوده: سػػنت اسػػت بػػرای تػػتوت  
کننػػده قػػرآف در منػػاز وخػػارج از منػػاز کػػو در اثنػػای تػػتوت آیػػو عػػذاب ع رمحػػت وسػػ اؿ 

یا س اؿ یا طلب مناید ومهچننی این توقه برای امػاـ وم تػدی  توقه کند واز اهلل پناه
 وسنت نی  است. اجمل وع . فرضودر مناز 
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 پ  قرآف را با تدبر خبواف وبا فهم وم انی آف تتوت کن تا خشوعت زیاد گردد.

)ًِ تیض  آیات قطغ ، قطغ)آیِ ، آیِ( خَاًذى»ربای خشبوع ردنمباز: ب    سببب 

 :«خَاًذى آیات

قطػػق قطػػق خوانػػدف آیػػات در منػػاز ویػػا حػػرؼ حػػرؼ خوانػػدف آف در منػػاز ک ػػ  مػػی  
 است. ملسو هيلع هللا ىلصکند برای فهم وتدبر مناز ع واین سنت رسوؿ اهلل 
اسػػػت اگرچػػػو م نػػػایش در آیػػػات ملسو هيلع هللا ىلص وقفػػػو آوردف در سػػػر ىػػػر آیػػػت سػػػنت رسػػػوؿ اهلل 

 دیگر تک ین شود.
 مث «ال ػاملنی رب اظ ػدهلل »:ی وؿ قرادتو ی طقملسو هيلع هللا ىلص  اهلل سوؿر  کاف : قالت سل   اـ وعن
 [.الصحیح االحادی  وجامق ترمذی سنن ...]ی ه مث «الرحیم الرمحن » ی ه
 قرادػػت آیػػو وآیػػو قطػػق قطػػق کػػوملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسػػوؿ بػػود »:میفرمایػػد عنهػػا اهلل رضػػی سػػل و اـ
مػی منػود   وسػکوت وقفػو انػدکی  بػاز «ال ػاملنی رب اظ ػدهلل»: میگفػت مثت منود می
 «.اندکی وقفو وسکوت می منود  باز «الرمحن الرحیم »باز میگفت: 

ی اسػػػت کػػػو اکثریػػػت قاریػػػاف اده شػػػ  فرامػػػوش  سػػػنت وایػػػن: گویػػػد مػػػی آل ػػػانی شػػػیخ
 وحافظاف فراموش منوده اند.

قشآًکرشین ٍصیثرا   تِ تشتیة ٍتشتیل خَاًذى »ربای خشبوع ردنمباز:  ب  سببب 

 :«ساختي صذا

 [.ٜٕٗ/ٙجدا جدا وحرؼ حرؼ]مسند امحد ملسو هيلع هللا ىلصبود قرادت رسوؿ اهلل 
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ی را در منػػػاز وآنػػػرا بػػػو ترتیػػػب وترتیػػػن مػػػی امػػػی خوانػػػد سػػػوره کػػػو  ملسو هيلع هللا ىلصوبػػػود رسػػػوؿ اهلل 
طػوالنی م لػػـو  ملسو هيلع هللا ىلصخوانػد حتػی اینکػو سػوره ىػای کوتػػاه بػو خوانػدف ترتیلػی رسػوؿ اهلل 

 می شد.
وبػػػو ترتیػػػب وترتیػػػن خوانػػػدف چنانکػػػو منػػػاز دارای خشػػػوع مػػػی شػػػود ؛ مهچنػػػاف زی ػػػایی 

مػػػػی  ملسو هيلع هللا ىلصوخػػػػوش آوازی در منػػػػاز نیػػػػ  سػػػػ ب خشػػػػوع مػػػػی شػػػػود ع طوریکػػػػو رسػػػػوؿ اهلل 
ر مػی زی ا سازید قرآف را بو صدای تاف ع زیرا با صدای زی ػا قػرآف زیػاد زی ػا تػ»فرماید:

 «.شود]صحیح اجلامق[

ال تو زی ا ساخ  صدا مثن فاس اف ن اشد ع بلکو صدای زی ا س ب شود کو در منػاز 
 ف صدایی زی ادی در کارنیست.آخشوع پیدا شود ع ودر غب از 

طَسی ًواص ادا گشدد کِ اهلل ایي ًوراص سا اص  »ربای خشبوع ردنمباز:م ب   سبب 

 :«اٍ قثَل هی کٌذ

ت سیم منػوده اـ منػاز را بػنی خػود وبػنی بنػده :»فرمود هلالج لجکو اهلل   میفرماید ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
اسػػت بػػرای بنػػده اـ آنچػػو کػػو سػػواؿ میکنػػد ع وقتیکػػو مػػی  و  اـ دو حصو نصػػه  ع 

مػػی گویػػد: مػػرا بنػػده اـ سػػتود ع وقتیکػػو  هلالج لجاهلل  ۞اظ ػػدهلل رب ال ػػاملنی۞ گویػػد:
مػی گویػد: بنػده اـ بػرا  ثنػا وصػفت فرسػتاد  هلالج لجاهلل  ۞یمالػرمحن الػرح۞ می گوید:

مػی گویػد: مػرا بنػده اـ سبجیػد   هلالج لجاهلل  ۞مال  یـو الػدین۞ ع وقتی کو می گوید:
مػػػػی گویػػػػد:  هلالج لجاهلل  ۞إیػػػػاؾ ن  ػػػػد وإیػػػػاؾ نسػػػػت نی ۞ کػػػػرد ع وقتیکػػػػو مػػػػی گویػػػػد:
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کػو مػی خواىػد ع وقتیکػو ی مػن وبنػده اـ ع اسػت بػرای بنػده اـ آنچػو  ااینست رابطػو 
ی مػن امی گوید: اینسػت رابطػو  هلالج لجاهلل  ۞إىدنا الصراط املست یم  ۞ می گوید:

صػراط  ۞ وبنده اـ ع است برای بنده اـ آنچو کو می خواىػد ع وقتیکػو مػی گویػد:
می گوید: اینست  هلالج لجاهلل  ۞الذین أن  ت علیهم غب املغاوب علیهم وال الاالنی

صػحیح مسػلم  «]وبنػده اـ ع اسػت بػرای بنػده اـ آنچػو کػو مػی خواىػد. ی منارابطو 
 کتاب الصتة.[

یکػػػی از مشػػػا وقتیکػػػو منػػػاز مػػػی خوانػػػد رب یػػػق بػػػا اهلل »مػػػی فرمایػػػد:ملسو هيلع هللا ىلص ونیػػػ  رسػػػوؿ اهلل 
 راز ونیػاز   مناجػات هلالج لجمناجات راز ونیاز  می کند ع پػ  بنگػرد کػو چگونػو بػا اهلل 

 [.ٖٕٙ/ٔدر  حاکم]مست« می کند

ىنگامیکػو منػاز مػی خواندنػد رنػد شػاف تغػب مػی  » ونی  سله صاو بودند کػو ♦
شاف پرسیده می شػد چػرا در منػاز رنػد تػاف تغػب میکنػد؟! مػی  ای کرد ع وقتیکو از

 «.گفتند: در م ابن اهلل ایستاد می شو  نو در م ابن بندگانش

بار گژدـ می گ د ع از او پرسیدند چػرا روزی اماـ خباری رمحو اهلل را در مناز بار  ♦
منػػاز را تػػر  نکػػردی؟! گفػػت: سػػوره ی طػػوالنی را شػػروع کػػرده بػػودـ وخنواسػػتم آنػػرا 

 قطق کنم.
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ستشُ)سرتشُ   ًٍضدیر   خَاًذى ًواص قشیرة »ربای خشبوع ردنمباز:هشب   سببب 

 :«ًْادى(

ورد ؛ گذاشػػ  سػػرته اسػػت ع زیػػرا آیکػػی از مػػوارد یکػػو درمنػػاز شػػخ  خشػػوع را مػػی 
ایستاده شدف ن دی  سػرته چشػم ىػای منػاز گػ ار را کوتػاه مػی سػازد واز شػر شػیطاف 

 دفوظ می دارد ع ودور می باشد از رفت وآمد مردـ.
وقتیکػػو یکػػی از مشػػا منػػاز مػػی خوانػػد پػػ  خبوانػػد پػػیش روی »میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلصرسػػوؿ اهلل 

 .«سرته ع وسرته را ن دی  خویش قرار دىد]صحیح اجلامق[
 «.ار راگ  شیطاف قطق منی کند مناز سرته»میفرماید:ملسو هيلع هللا ىلص ونی  رسوؿ اهلل 

 وفاصلو سرته تا مناز گ ار سو زراع باشد.

 :«ًْادى دست ساست تاالی چح دس سیٌِ»ربای خشوع ردنماز:نه  سبب 

خػػود را بػػاالی وقتیکػػو بػػو منػػاز ایسػػتاد مػػی شػػد مػػی هنػػاد دسػػت راسػػت  ملسو هيلع هللا ىلصرسػػوؿ اهلل 
ی اانػػرا بػػاالی سػػینو  ملسو هيلع هللا ىلص [ وبػػود رسػػوؿ اهلل ٔٓٗدسػػت چػػپ خػػود ]صػػحیح مسػػلم 

 [.ٔٚ/ٕخود می گذاشت ]االرواء

از امػػاـ امحػػد رمحػػو اهلل سػػواؿ شػػد کػػو چػػرا دسػػت راسػػت را بػػاالی دسػػت چػػپ مػػی  
دگػػػار ر پػػػیش روی پرو  اسػػػت وخػػػواری انسػػػافذلػػػت »نػػػد؟! امػػػاـ رمحػػػو اهلل فرمػػػود:گذار 
 [.ٕٕابن رجب«]می اشد وخشوع در مناز وس ب
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حک ت در گذاش  دست »اماـ ابن حجر عس تنی می گوید:عل اء گفتو اند کو:
 اینست کو نشاف می دىد   اوبنػده ای راست باالی چپ و هنادف آف باالی سینو 

]فػػػتح « می اشػػػد ون دیػػػ  می اشػػػد بػػػو خشػػػوع نػػػ د اهلل ی ذلیػػػن وخػػػواراسػػػواؿ کننػػػده 
 [.ٕٕٗ/ٕال اری

 :«ًظش کشدى تِ جای سجذُ»ربای خشوع ردنماز:ده  سبب 

ع پاینی می کرد خواند مناز  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل »از عادشو رضی اهلل عنها روایت است کو 
 سر خویش را ع ومی انداخت چشم خویش را بطرؼ زمنی]مستدر [.

داخػػن ک  ػػو شػػد دور نکػػرد چشػػم ىػػای خػػود را از سػػجده اش  ملسو هيلع هللا ىلصوقتیکػػو رسػػوؿ اهلل 
 [.ٖٚ/ٕف خارج نگردید.]االرواءآتا اینکو از 

 :«حشکت دادى اًگطت سثاتِ دس ًواص»ربای خشوع ردنماز:یازده   سبب 

مت سػػػفانو ایػػػن ع ػػػن را کػػػو اکثػػػر مػػػردـ بػػػرای آف امهیػػػت قادػػػن نیسػػػتند وایػػػن در ح ی ػػػت سػػػر 
مهػػم ی جهالػػت ایشػػاف اسػػت درحالیکػػو اشػػاره بػػو انگشػػت ع بػػرای خشػػوع در منػػاز اچشػػ و 
« هلػػی أشػػّد علػػی الّشػػیطاف مػػن اظدیػػد. ی نػػی: السػػّ اب » میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهلل اسػػت
 .  [روایت امحد و ب ار]

 این اشاره با انگشتع بر شیطافع از آىنع کارآمدتر است.ی نی: 
 بالسبابه:فوائد اشاره  
 -صػػحیح ]:   هلػػی أشػػد علػػی الشػػیطاف مػػن اظدیػػد    میفرمایػػد ملسو هيلع هللا ىلصرسػػوؿ اهلل  -ٔ

  [.روایت امحد
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حرکت دادف انگشت سّ ابو  شهاده  دست راسػت ىنگػاـ تشػهد منػازع بػرای  ی نی :
 شیطاف شدیدتر از ضربو زدف آىن بو او می اشد. 

میکنػػػػد وانگشػػػػت خػػػػود را بلنػػػػد  از أبػػػن ع ػػػػاس پرسػػػػیدند دربػػػػاره کسػػػػی کػػػو دعػػػػا -ٕ
 میکند؟! گفت: نشانو ای اختص او  است.]ف و السنو[.

 أن  بن مال  می گوید: نشانو ای تارع وزاری است. -ٖ
امػػػػػاـ ماىػػػػػد مػػػػػی گویػػػػػد: آف مػػػػػرگ شػػػػػیطاف وخنثػػػػػی سػػػػػاخ  وسوسػػػػػو شػػػػػیطاف  -ٗ

 است]ف و السنو[.
 است. ملسو هيلع هللا ىلصع ن بو سنت ىای ن ی کر   -٘
 ىن بدعت است.بو غصو آوردف ا -ٙ
بػػػػػو مهػػػػػدیگر وصػػػػػیت وتشػػػػػویق مػػػػػی منودنػػػػػد بػػػػػو اشػػػػػاره  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػػوؿ اهلل اصػػػػػحاب -ٚ

 بالس ابو.
تالٍت هختلف سَسُ ّای قرشآى دس ًوراص   »ربای خشبوع ردنمباز: دوازدهب  سببب 

 :«ٍخَاًذى ارکاس ٍدػاّای هختلف دس ًواص

ىػػر رک ػت قػػرآف از تػتوت ىػػای متفػاوت از سػػوره ىػای قػػرآف وخوانػدف ىػػر سػوره در 
جاىػػػای لتلػػػه قرآنکػػػر  سػػػ ب خشػػػوع در منػػػاز مػػػی شػػػود ع زیػػػرا بػػػا خوانػػػدف آیػػػات 

 متفاوت ولتله قرآف س ب میشود ماامنی جدید از قرآف بیاموز .
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مػػی باشػػد وتک یػػن کننػػده  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللسػػنت  ونیػػ  خوانػػدف از ىػػر جػػای قػػرآف کػػر 
 خشوع می باشد.

 :«ی تالٍت قشآى کشیناسجذُ »ربای خشوع ردنماز: سیزده  سبب 

از آداب تػتوت قػػرآف کػػر  اینسػػت کػػو زمانیکػػو آیػػات سػػجده تػػتوت مػػی شػػود بایػػد 
 آیَػػاتُ  َعلَػػْیِهمْ  تُػْتلَػػ  ِإَذا ۞ میفرمایػػد: هلالج لجی تػػتوت اجنػػاـ گػػبد چنانکػػو اهلل اسػػجده 
ًدا َخرآوا الر مْحَن  چوف آیات اهلل بػر آهنػا تػتوت مػی شػد سػجده کنػاف  ۞َوُبِ یًّا ُسج 

 وگریاف بو  خا   می افتادند .

 سجده ی تتوت در مناز از اموریست کو خشوع را در مناز زیاد می کند.
خوانػػػػدـ مهػػػػرای ابػػػػوىریره منػػػػاز خفػػػػ  را ع »میفرمایػػػػد: از ابػػػػی رافػػػػق روایػػػػت اسػػػػت کػػػػو

سپ  سجده منود ؛ برایش گفتم چرا این   ۞اذا الس اء النش ت۞وقتیکو خواند 
 وآف  چنػػػنی منػػػازی را ملسو هيلع هللا ىلصخوانػػػدـ پشػػػت ابوال اسػػػم »کػػػار را کػػػردی؟! ابػػػوىریره گفػػػت:

مهیشػػػو ایػػػن کػػػار را اجنػػػاـ خػػػواىم داد تػػػا اینکػػػو بػػػا آف متقػػػات  مػػػن ع پػػػ چنػػػنی کػػػرد 
 «.صحیح ال خاری[«]منا 

ده را مػی خوانػد وسػپ  سػجده مػی  در حدی  می آیدکو وقتیکو پسػر آدـ آیػو سػج
ای افسػوس! اهلل آدـ را  کند شیطاف از آف دور مػی شػود وگریػو مػی کنػد ومػی گویػد:

بػو سػجده امػر منػود وسػجده کػرد بػرای آف جنػت اسػت ع ومػن را بػو سػجده امػر منػود 
  [.ٖٖٔونافرمانی کردـ پ  برا  جهنم است.]صحیح مسلم 
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 :«ضیطاى دسًواص ضش خَاستي اصخٌاُ »ربای خشوع ردنماز:هاا ده   سبب 

سػػت ع واز دمشنػػی آف وسوسػػو در منػػاز اسػػت ع تػػا کػػو خشػػوع منػػاز  شػػیطاف دمشػػن ما
 گ ار را از بنی بربد ومناز را باالی آف خل  کند.

با سػند صػحیح روایػت کػرده اسػت کػو عث ػاف  «أمحد سندم»َرمِحَُو الل ُو در  اماـ امحد
فت:] ای رسوؿ اهللع شیطاف بنی من و مناز و قرادتم بن ابی ال اص َرِضَی الل ُو َعْنُو گ

َذاَ  َشػػْیطَاف  یُػَ ػػاُؿ لَػػُو َخْنػػَ ب  فَػػِمَذا َأْحَسْسػػَتُو  »فرمػػود: ملسو هيلع هللا ىلصرسػػوؿ اهلل  شػػود. مػػانق می
 «.فَػَتَ و ْذ بِالل ِو ِمْنُو َواْتِفْن َعَلی َیَسارَِ  َثَتثًا

گویند: وقتی حاورش را حػ  کػردیع  خن ب میاین شیطانی است کو او را ی نی: 
از او بػػو خػػدا پنػػاه بػػرب و سػػو مرت ػػو در مسػػت چػػپ خػػود آب دىػػاف بیانػػداز. عث ػػاف 

  ٗ/ٕٙٔگویػػد: ایػػن کػػار را اجنػػاـ دادـ و خداونػػد او را از مػػن دور کػػرد. امحػػد   می
  ٖٕٕٓمسلم  

 ابػػوىریره روایػػت بػػو مسػػلم حصػػحی در. شػػد سػػ اؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسػػوؿ از مػػورد وسوسػػو  در
 فِػػی جنَِػػدُ  ِإن ػػا َفَسػػ َُلوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص الن  ِػػی   َأْصػػَحابِ  ِمػػنْ  نَػػاس   َجػػاءَ :» اسػػت آمػػده عنػػو اهلل رضػػی
 َذا َ : قَػػاؿَ  نَػَ ػػْمع: قَػػاُلوا َوَجػػْدسُبُوُه؟ َوقَػػدْ : قَػػاؿَ  بِػػِوع یػَػػَتَکل مَ  أَفْ  َأَحػػُدنَا یَػَتَ ػػاَممُ  َمػػا أَنْػُفِسػػَنا
میَافِ  َصرِیحُ   «.اٌِْ
 در مػػػا پرسػػػیدندع و آمدنػػػد ایشػػػاف نػػػ د ملسو هيلع هللا ىلص پیػػػامرب یػػػاراف از مػػػردـع از گروىػػػی»ی نػػػی:
    پیػػػػامرب. اسػػػت دشػػػوار مػػػا بػػػر آف گفػػػ  کػػػو یػػػابیم مػػػی را  افکػػػاری  خودمػػػاف وجػػػود
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 ایػن: فرمػود ملسو هيلع هللا ىلص پیػامرببلو :اید؟گفتند کرده احساس و یافتو را آف مشا آیا: فرمودند ملسو هيلع هللا ىلص
  .است امیاف صریح
 – انػػد شػػده وسوسػػو دچػػار نیػػ  صػػحابو آمػػدهع حػػدی  ایػػن در کػػو مهػػانطور بنػػابراین
 آنػرا تنهػا نػو ملسو هيلع هللا ىلص پیػامرب ولػی -!نشػو  دچػار چػرا شػوندعما وسوسو دچار آهنا اگر پ 
  .برند می ناـ" امیاف"  ب نواف آف از بلکو ندانستند زشت
 وسوسػػػو بػػػا را آهنػػػا کػػػو کنػػػد مػػػی سػػػ ی و رود مػػػی امیانػػػداراف سػػػوی بػػػو شػػػیطاف ی نػػػی

 در انػػداخ  وسوسػػو جػػ  شػػیطاف زیػػرا نیسػػت نگرانػػی باعػػ  ایػػن ولػػی .کنػػد منحػػرؼ
 کػػو شػػده روایػػت عنػػو اهلل رضػػی ع ػػاس ابػػن از : کنػػد توانػػد منػػی کػػاری شػػخ  دؿ

 فِػی َیَِػدُ  َأَحػَدنَا ِإف  ! الل ػوِ  َرُسػوؿَ  یَػا »:گفػت و آمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوؿ ن د شخصی: گفت
ػػْیءِ  یُػَ ػػر ضُ  -نَػْفِسػػوِ   الل ػػوُ : فَػَ ػػاؿَ  بِػػِو؛ یػَػػَتَکل مَ  أَفْ  ِمػػنْ  إِلَْیػػوِ  َأَحػػبآ  مُحََ ػػ ً  َیُکػػوفَ  َبَفْ  -بِالش 
 «اْلَوْسَوَس ِ  إَِلی َکْیَدهُ  َرد   ال ِذی لِل وِ  اظَْْ دُ  َأْکرَبُع الل وُ  َأْکرَبُع الل وُ  َأْکرَبُع
 را مػػػػػػوردی و مطلػػػػػب خػػػػػػودع رواف و وجػػػػػود در مػػػػػا از یکػػػػػػی! اهلل رسػػػػػوؿ ای»ی نػػػػػی:
 کػػو ایػػن از اسػػت هبػػرت شػػودع خاکسػػرت و سػػوختو وجػػودش اگػػر کػػو کنػػد مػػی احسػػاس

 سػػػػػپاس اکػػػػػربع اهلل اکػػػػػربع اهلل اکػػػػػربع اهلل: فرمودنػػػػػد ملسو هيلع هللا ىلص پیػػػػػامرب بیػػػػػاوردع زبػػػػػاف بػػػػػر را آف
  . داد وکاىش  منود رد وسوسو حد در را شیطاف مکر کو سترا پروردگاری

  :یابیم رهایی ها وسوسه این از تا چیست عالج حل راه ولی
 جػاری زبػاف بػر ىػا وسوسػو آف زمانیکػو تػا چػوف .بیایػد بػاز افکػار ایػن ی ادامو از -1

 و اسػػت کفػػر ىػػا وسوسػػو آف تلفػػ  زیػػرا .رسػػاند منػػی دینتػػاف بػػو ضػػرری اسػػتع نشػػده
 أَف   :فرماینػد مػی ملسو هيلع هللا ىلص پیػامرب چنانکػو باشػد قلػب در چنػد ىػر کػرد جاری زباف بر ن اید
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ػػػا بُم تِػػػی ذَبَػػػاَوزَ  الل ػػػوَ  ِإف  : »قَػػػاؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص الن  ِػػػی   َثتْ  أَوْ  َوْسَوَسػػػتْ  َع    لَْ  َمػػػا أَنْػُفَسػػػَهاع بِػػػوِ  َحػػػد 
  ٗٙٙٙ:خباری.  «َتَکل مْ  أَوْ  ِبوِ  تَػْ َ نْ 
 از اهلل: »فرمػػػػػود ملسو هيلع هللا ىلص اکػػػػـر ن ػػػػی کػػػػػو اسػػػػت روایػػػػت عنػػػػػو اهلل رضػػػػی ابػػػػوىریره از: ی نػػػػی

 ع لػػی را آهنػػا کػػو زمػػانی تػػا گػػذرد مػػی دهلایشػػاف در کػػو آنچػػو و امػػتم ىػػای وسوسػػو
 «.است منوده نظر صرؼ اندع نیاورده زباف بو یا و اند نکرده

 و بػاهلل آمنػت»: بگویػد دیگر روایتی بو بنا. «باهلل آمنت»: بگوید وسوسو موقق -2
 رسػػوؿ کػو اسػت روایػت عنػو اهلل رضػی ابػوىریره از :کػو آمػده حػدی  در زیػرا «رسػلو
 َفَ ػػنْ  اْضَْلػػَقع الل ػػوُ  َخلَػػقَ  َىػػَذا: یُػَ ػػاؿَ  َحت ػػی یَػَتَسػػاَءُلوفَ  الن ػػاسُ  یػَػػ َاؿُ  اَل  »:فرمودنػػد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
   ٖٗٔ مسلم «بِالل وِ  آَمْنتُ : فَػْلَیُ نْ  َشْیًحا َذِل َ  ِمنْ  َوَجدَ  َفَ نْ  الل َو؟ َخَلقَ 
 ت ػػػػالی اهلل: شػػػػود مػػػػی گفتػػػػو کػػػػو جػػػػایی تػػػػا کننػػػػد مػػػػی سػػػػ اؿ مػػػػردـ از مهػػػػواره»ی نػػػػی:
 چنػنی مشػا از کػ  ىػر اسػت؟ آفریػده را اهلل کسػی چو پ  استع آفریده را للوقات
  ..آوردـ امیاف اهلل بو  باهلل آمنت : بگوید  یافتع را موردی

 یَػْ ِتی الش ػْیطَافَ  ِإف  »: فرمود ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب کو است روایت عنو اهلل رضی ابوىریرهو نی  از 
 َأَحػػ    فَػػِمَذا الل ػػَو؟ َخلَػػقَ  َمػػنْ : فَػَیُ ػػوؿُ  الل ػػُوع: فَػَیُ ػػوؿُ  ؟ اْبَْرضَ  َخلَػػقَ  َمػػنْ : فَػَیُ ػػوؿُ  َأَحػػدَُکمْ 
 امحػػػػػد و  ٖٔٗٔ  مسػػػػػلم «َوِبُرُسػػػػػِلو بِالل ػػػػػوِ  آَمْنػػػػػتُ : فَػْلَیُ ػػػػػنْ  َىػػػػػَذا ِمػػػػػنْ  ِبَشػػػػػْیء   َأَحػػػػػدُُکمْ 

 . ٕٗٔ/٘  ع  ٖٖٔ/ٕ 
 آفریػػػده را زمػػػنی کسػػػی چػػػو: گویػػػد مػػػی و آیػػػد مػػػی مشػػػا از یکػػػی نػػػ د شػػػیطافی نػػػی: 
 یکػی چػوف اسػت؟ آفریػده را اهلل کسػی چػو: گوید می سپ . اهلل: گوید می است؟
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  پیامربانش و اهلل بو: بُرُسلو و باهلل آمنتُ : بگوید فوراً  شدع موردی چننی متوجو مشا از
  ..آوردـ امیاف

 حػػدی  در عچنانکػػو الػرجیم الشػػیطاف مػن بػػاهلل اعػوذ: بگویػػد و بػػربد پنػاه اهلل بػػو -3
 یَػػػػْ ِتی»: فرمػػػود ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسػػػوؿ کػػػو اسػػػت آمػػػده عنػػػو اهلل رضػػػػی ابػػػوىریره از  :آمػػػده

 َرب َ ؟ َخَلقَ  َمنْ : یَػُ وؿَ  َحت ی َکَذاع َخَلقَ  َمنْ  َکَذاع َخَلقَ  َمنْ : فَػَیُ وؿُ  َأَحدَُکمْ  الش ْیطَافُ 
 . ٕٗٔ  و  ٖٗٔ  مسلم  ٕٖٗٚ خباری «َوْلَیْنَتو بِالل وِ  فَػْلَیْسَتِ ذْ  بَػَلَغوُ  فَِمَذا

 را ایػن کسػی چػو: گوید می و آید می مشا از یکی ن د شیطاف تردیدع بدوف»ی نی: 
 کسػػی چػػو: گویػػد مػػی کػػو جػػایی تػػا اسػػت؟ آفریػػده را آف کسػػی چػػو اسػػت؟ آفریػػده

 از و بػربد پنػاه ت ػالی اهلل بػو رسػیدع جػا یػنبػو ا کػار چػوف است؟ آفریده را پروردگارت
  .بیاید باز افکار این

تشسسی چگًَگی ادای ًوراص سرلف صرا      »ربای خشبوع ردنمباز:پبازنده    سببب 

 :«ًواصٍحا ت آًْا دس 

د منػازش بػا خشػوع زی ػا شػود ؛ بایػد بنگػرد کػو سػله صػاو چگونػو انساف مػی خواىػ
 مناز ادا می کردند.

 منونو ی از چگونگی مناز سله صاو:

 .ابوبکر بن عیاش می گوید: ابا اسحاؽ س ی ی را دیدـ کو گریو می کرد ♦
 !گفتم ای ابا اسحاؽ چو چی ی س ب گریو ات شده؟
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 مػػػػػن منیتػػػػػواًل ایسػػػػػتاده منػػػػػاز خبػػػػػوافمنػػػػػاـز ازمػػػػػن رفػػػػػتع  رفػػػػػتعنػػػػػبو وتػػػػػواًل  گفػػػػػت:
 .ی ب ره و آؿ ع راف مگربا سوره

ؿ ع ػػػػراف را آی ب ػػػره و ای نػػػی: وقتػػػی ایسػػػتاده منػػػاز میخػػػواًل ف ػػػ  میتػػػواًل سػػػوره  
 . ۻ/ۺ۹رواه ابن ح اف فی الث ات   .خبواًل و بیشرت از این منتواًل خبواًل

 را  اعػت منػاز کػو ىنگامی میدیدـ را زید بن س ید:میفرمایند م ارؾ بن د د ♦
 [.ٕٙٔ ص ٙ ج اظلی ]میکرد گریو و میگرفت را ریشش میداد دست از
ی از مسػجد منهػدـ گردیػد امسلم بن بشار در مسجد مناز می خواند گوشو   ♦

ی مسػػجد فػػرار کردنػػد ولػػی اصػػت مسػػلم بػػن بشػػار ندانسػػت کػػو ا؛ مػػردـ از گوشػػو 
 خب؟!.آیا مسجد منهدـ شده یا 

کػو چػو کسػی بودند سله صاو وقتیکػو در منػاز ایسػتاد مػی شػدند منیدانسػتند   ♦
 آماده ودر هپلوی ایشاف بو اماـ اقتدا منوده است.

حسػاف بػػن ابػػی سػػناف از منػاز عیػػد برگشػػت سػػپ  زنػش بػػو او گفت:چنػػد بػػانوی زی ػػا 
ایشػػاف فرمػػود: ىنگػػامی کػػو خػػارج شػػدـ تػػا برگشػػتنم جػػ  بػػو انگشػػت شسػػتم  دیػػدی؟

 .ٙٓٔالت صرة از ابن جوزی ص .نگاه نکردـ
مشػػاىده میکػػردـ کػػو وقتػػی شػػیخ االسػػتـ ابػػن  :امػػاـ ابػػن قػػیم رمحػػو اهلل مػػی فرمایػػد ♦

تی یو رمحو اهلل برای  مناز    و خارج می شدع ىػر آنچػو کػو در خانػو از نػاف وغػبه 
زاد امل ػػػػػػاد .مػػػػػػی بػػػػػػود را بػػػػػػر میداشػػػػػػت و در راه بػػػػػػو صػػػػػػورت پنهػػػػػػانی صػػػػػػدقو میػػػػػػداد

  .۸/۴ۼ۶ 
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 شػد زنػدانی آنکػو از پػ . گػ ارد مػی مناز رک ت سیصد روز ش انو دراماـ امحد   ♦
 . بگ ارد رک ت پنجاه و یکصد از بیشرت توانست منی ساختندع ماروب را او و
 شػناختم مػی بػود ای پسػربچو کو زمانی را حن ن بن امحد من: گفت می کسی  ♦
 . داشت می زنده مناز با را ىا شب او و
سػػیدنا ع ػػر رضػػی اهلل عنػػو در غػػب اوقػػات منػػاز بػػو مسػػاجد سػػر میػػ د تػػا ب ینػػد چػػو   ♦

کسػػػی در غػػػب وقػػػت منػػػاز در مسػػػجد نشسػػػتو انػػػد ع سػػػ اؿ کػػػرد: چػػػرا نشسػػػتو ایػػػد؟  
گفتنػػػػد: آمػػػػده ا   از اهلل طلػػػػب روزی کنػػػػیم. ع ػػػػر عصػػػػایش را درآورد وبػػػػو آهنػػػػا زد 

مسػػػػجد بنشػػػػیند  وگفػػػػت: وای برمشػػػػا! کسػػػػی حػػػػق نػػػػدارد بػػػػو خػػػػاطر طلػػػػب روزی در
 وبگوید: بار اهلا! بو من روزی بده ع زیرا آمساف طت ون ره منی بارد.

[ ع ػػػػادت و منػػػػاز در] سػػػػاؿ بیسػػػػت مػػػػرد: » گویػػػػد می اهلل رمحػػػػو واسػػػػق بػػػػن د ػػػػد ♦
 الصػػفوة صػػف !«  ]شػػد منی خػػربدار کػػرد می زنػػدگی او بػػا کػػو مهسػػرش و گریسػػت می
 [۶ۼ۴/ ۶
 کفش با نی  را دنیا کرد  می شروع را مناز اگر ع بود  سله می گفتند: چننی  ♦

 .آورد  می ببوف ىامیاف
 در تفکػػر غػػرؽ و آورد  مػػی بػػبوف خػػود قلػػب از کفشػػها ماننػػد نیػػ  دنیػػارا کػػو ی نػػی
 .. شد  می مناز
 قػػرار دهلامیػػاف در را اخػػتص و منػػاز شػػوؽ و حػػب ایػػن اهلل ...؟ ىسػػتیم چنػػنی مػػا آیػػا
 .. بده
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 وارد شػػد و ىػػیچ چیػػ ی پیػػدا نکػػرد کػػو اهلل رمحػػو دینػػار بػػن مالػػ  خانػػو بػػو دزدی ♦
 بدزدد 

مالػػ  خطػػاب بػػو او گفػػت چیػػ ی از امػػور دنیػػا پیػػدا نکػػردی آیػػا منیخػػواىی از امػػور 
 آخرت با نصیب شوی؟ 

 بلو:   گفت دزد
   خبواف مناز رک ت دو و بگب وضو:  گفت مال 

 پ  آف مرد مناز خواند و سپ  بو مسجد رفت 
  کیست؟ این کردند س اؿ اهلل رمحو دینار بن مال  از

 [.ٖٖٙ/٘ الن تء أعتـ سب.]دزدید  را او کو بدزدد ما از بود آمده:  فرمودند
شػػػػاف تػػػػا چهػػػػن سػػػػاؿ فػػػػوت نشػػػػده  رمحػػػػو اهلل منػػػػاز بػػػػا  اعػػػػت یببػػػػن مسػػػػ یدسػػػػ  ♦

 [.ٙٚٗص یاءاول یوحل]است.
دف ػػو منػػاز عشػػاء بػػا  اعػػت ازشػػاف فػػوت شػػد کػػن شػػب را  یػػ ع ػػداهلل بػػن ع ػػر  ♦
 [.ٕٙٙیاءاول یوحل].دو مناز خواندن دماندن یدارب

 از را  اعػت مناز کو ىنگامی میدیدـ را زید بن س ید:میفرمایند م ارؾ بن د د ♦
 [.ٕٙٔ ص ٙ ج اظلی ]میکرد گریو و میگرفت را ریشش میداد دست

 لػی ناراحػت شػدعیف خآبػر اثػر  وفوت شد کرمحو اهلل  یک ار مناز  اعت از حاَت ♦
اگػػر پسػػـر  :او گریػػو میکردمیگفػػت دونفػػر از دوسػػتانش بػػرای تسػػلیت پػػیش او رفتنػػد

علػػت ایػػن  بػػرای گفػػ  تسػػلیت نػػ دمن مػػی آمدنػػد.« بلػػخ»فػػوت میکػػرد نصػػه مػػردـ 
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سػ   تػر  «مصی ت دنیوی» در نظػر مردـ از«مصی ت دینی»وامر ج  این نیست ک
 .!است

از یکػػػػی از سػػػػله  ػػػػاعتش تػػػػر  شػػػػد ع چنػػػػاف گریػػػػو میکػػػػرد کػػػػو گویػػػػا سبػػػػاـ اىػػػػن  ♦
 وعیالش فوت کرده باشد.

 :«ضٌاخت  زت ّای خطَع دس ًواص»ربای خشوع ردنماز:شازنده    سبب 

ق ن از اینکو میخواىی در مناز خشوع پیػدا کنػی؟! بایػد راه ىػای لػذت از خشػوع را 
 .یدریاب

 م توبػػ  صػػتة رباػػره مسػػلم امػػر  مػػن مػػا: " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسػػوؿ قػػاؿ:  قػػاؿ عث ػػاف وعػػن
 ل مػػا الػػذنوب مػػن ق لهػػا ملػػا كفػػارة كانػػت إال وركوعهػػا وخشػػوعها وضػػوءىا فیحسػػن
 [.مسلم رواه]" .  كلو الدىر وذله ك بة ی ت

 بػػو نیسػػت ىػػیچ شخصػػی مسػػل انی کػػو حاضػػر شػػود»میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللی نی:
بسػػػازد   ودرسػػػت  خػػػویش را کامػػن بسػػػازد ع ونیػػػ  نیػػ  ءمنػػاز پػػػن  وقػػػت ع کػػو وضػػػو 

خشػوع ورکػوع آنػرا ع مگػػر اینکػو مػی باشػػد بػرای آف کفػاره سبػاـ گناىػػاف تػا آنکػو گنػػاه  
 ]صحیح مسلم[. «ک به را اجناـ نداده باشد ع ومهنی طور ادامو دارد در سباـ ساؿ
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خَاًذى صیاد دػاّرای هسرًٌَِ دس هکراى    »ربای خشبوع ردنمباز:مفبهه     سببب 

 :«هخصَظ ًواص تِ خصَظ دس سجذُ

ی ىػػااهلل وطلػػب از او وپنػػاه خواسػػ  از او ودعا شػػ  نیسػػت کػػو راز ونیػػاز مهػػراه بػػا
 می باشد. هلالج لجزیاد ع از اس اب خشوع در مناز ورسیدف بو اهلل 

نکنػػػػد ع اهلل بػػػػاالی او غاػػػػب مػػػػی کسػػػػیکو از اهلل سػػػػواؿ »میفرمایػػػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػوؿ اهلل
 [.ٕٙٗ/ٔ]سنن الرتمذی« شود

در مکػػاف ىػػای خػػاص منػػاز دعاىػػای خاصػػی ثابػػت شػػده اسػػت ع  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللاز 
 رسػوؿ اهللخصوصا در وقت رکوع وبلند شدف از رکوع ودر سجده ودربنی سجده ع 

در سػجده ع پػ  در سػجده زیػاد دعاىػا  قریب مػی باشػد بنػده بػو اهلل»میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلص
 [. ٕ٘ٔ]صحیح مسلم « منایید

 بعضی از اذکار داخل نماز:

 دعػػػاء دعػػػاءع ایػػػن بػػػو: فاربػػػو سػػػوره قرادػػػت از ق ػػػن و االحػػػراـ تک ػػػبة از ب ػػػد دعػػػاء
  :از ع ارتند و میگویندع استفتاح
  مسلم  روایت   فیو م ارکاً  طی اً  کثباً  محداً  هلل اظ د 
 روایػػػػت"  وأصػػػػیتً  بکػػػػرة اهلل وُسػػػػ حاف کثػػػػباًع هلل واظ ػػػػد ک ػػػػباًع أکػػػػرب اهلل 

 مسلم 
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   اللهػم واملغػربع املشػرؽ بػنی باعػدت ک ػا خطایػای وبػنی بینػی باعػد اللهم 
 اغسػلنی اللهػم الػدن ع مػن اببػی ُ  الثػوبُ  یُن  ػی ک ػا خطایػای مػن ن  نػی
 ومسلم . خباری روایت"   والربد واملاء بالثل  خطایای من

    عػػالَ  وابرضع السػػ وات فػػاطرَ  ع وإسػػرافینَ  ومیکادیػػنَ  جربادیػػنَ  ربَ  اللهػػم 
 اىدنی. خیتلفوف فیو کانوا فی ا ع اد  بنی ربکم أنت ع والشهادة الغیب

" مست یم صراط إلی تشاء من  دی إن   بمذن  اظق من فیو اختُِله ملا
 قیػاـ منػاز در سػلم و علیػو اهلل صػلی پیػامرب را دعػاء ایػن -  مسػلم روایت 

  .میخواندند اللین
  :از عبارتند رکوع اذکار و

 مسلم  روایت  ال ظیم ربی ُس حاف  
    مس ػػػی لػػ  خشػػق ع أسػػل تُ  ولػػ  ع آمنػػػتُ  وبػػ  ع رک ػػتُ  لػػ  اللهػػم 

 مسلم . روایت  وعص ی وعظ ی ع ولی وبصری
    ومسلم  خباری روایت  لی اغفر اللهم   ع وحب د  ربَنا اللهم   ُس حان 
    مسلم  روایت  والروح املتدک  ربُ  ُقدآوس   ُس آوح 
  داود  أبو روایت  وال ظ   والکربیاء واملَلُکوت اجلربوت ِذی ُس حاف 

  :از عبارتند رکوع از بعد اذکار

 محده ملن اللق مسق 
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 ب ػػػد شػػیء مػػن شػػحت مػػا ومػػنءَ  وابرض السػػ وات مػػنءَ  اظ ػػد لػػ  ربنػػا 
 ملػػػا مػػػانق ال اللهػػػم   ع ػػػد لػػػ  وُکُلنػػػا ال  ػػػد قػػػاؿ مػػػا أحػػػقُ  واجملػػػد الثنػػػاء أىػػػنَ 

 مسلم  روایت"   اجلدُ  من  اجلدِ  ذا ینفق وال من ت ملا والُم ِطی أعطیتَ 
  :از عبارتند سجود اذکار و

  مسلم  روایت  ابعلی ربی ُس حاف  
    وجهػػػػی سػػػجد ع أسػػػل تُ  ولػػػػ  ع آمنػػػتُ  وبػػػ  ع سػػػػجدتُ  لػػػ  اللهػػػم 

  اضػػػػال نی أحسػػػػنُ  اهللُ  ت ػػػار  ع وبَصػػػػرهُ  مسَ ػػػوُ  وشػػػػق   ع وصػػػو َرهُ  خلَ ػػػػوُ  للػػػذی
  مسلم  روایت 

    وسػػػر هُ  عوعتنیتَػػػوُ  وآخػػػَرهُ  وأول ػػػوُ  ع وجل ػػػوُ  ِدق ػػػوُ  ع کلَػػػو ذن ػػػی لػػػی اغفػػػر اللهػػػم 
 مسلم  رواه 

   َ مسلم  روایت  أْنتَ  إال   إلوَ  ال وحب ِد ع ُسْ َحان  
   َوأَُعػػوذُ  ُع وبتِػػ ع ِمػػنْ  ودبُ افاتِػػ َ  َسػػَخِط ع ِمػػنْ  ِبرَضػػا َ  أَُعػػوذُ  إن ػػی الل ُهػػم 

  نَػْفِسػػػػػ َ  علػػػػػی أثنیػػػػػتَ  ک ػػػػػا أَنْػػػػػتَ  علیػػػػػ َ  ثَػنَػػػػػاءً  ُأْحِصػػػػػی ال ِمْنػػػػػ ع بِػػػػػ 
  مسلم  روایت 

  :از عبارتند سجدتین بین اذکار

 وابػػن داود أبػػو روایػػت"   وارزقنػػی واىػػدنی وعػػافنی وارمحنػػی لػػی اغفػػر اللهػم 
 ماجو 

 لی. رواه دار ال طنی . اغفر اللهم لیع اغفر اللهم 



 (35)..................................................... خشوع برای نماز اباسب «33»

سػنداً قػوی «   لػی اغفػر اللهػم لػیع اغفػر اللهػم »در دعاىای سجده تنها :نوت
 می اشد.

  :از عبارتند تشهد اذکار و

  اهلل ورمحػػػ  الن ػػػی أیهػػػا علیػػػ  السػػػتـ والطی ػػػات والصػػػلوات هلل التحیػػػات 
 اهلل إال إلػػػػو ال أف أشػػػػهد الصػػػػاظنی اهلل ع ػػػػاد وعلػػػػی علینػػػػا السػػػػتـ وبرکاتػػػػو
 ومسلم . خباری روایت   ورسولو ع ده د دا أف وأشهد

 الن ػػػػػی أیهػػػػػا علیػػػػػ  السػػػػػتـ هلل الطی ػػػػػات الصػػػػػلوات امل ارکػػػػػات التحیػػػػػات 
 إلػػو ال أف أشػػهد الصػػاظنی اهلل ع ػػاد وعلػػی علینػػا السػػتـ وبرکاتػػو ورمحػػ اهلل
 مسلم . روایت   اهلل رسوؿ د دا أف وأشهد إالاهلل

  إبػػػػراىیم آؿ علػػػػی صػػػػلیت ک ػػػػا وذریتػػػػو وأزواجػػػػو د ػػػػد علػػػػی صػػػػن اللهػػػػم 
 محیػد إنػ  إبػراىیم آؿ علػی بارکت ک ا وذریتو وأزواجو د د علی وبار 
 ومسلم . خباری روایت  مید

  إنػ  إبراىیم آؿ علی صلیت ک ا د د آؿ وعلی د د علی صن اللهم 
 آؿ علػػی بارکػػت ک ػػا د ػػد آؿ وعلػػی د ػػد علػػی بػػار  اللهػػم میػػد محیػػد
 ومسلم . خاری روایت   مید محید إن  إبراىیم

 میخوانػد را ابراىی ػی صػلوات و تشهد صیغو ی  ف   تشهد اذکار مورد در ال تو
  .کرد تکرار بارىا را اذکار میتواف سجود و رکوع در ولی منیشوندع تکرار ی نی
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 سػلم و علیػو اهلل صػلی پیػامرب سنت منازع از ب د و ق ن اذکار و دعاء مورد در اما
  .ستـ از ب د را اذکار و میخواندند ستـ از ق ن را دعاء کو است بوده این

  :از عبارتند سالم از قبل دعاهای از برخی

  أسػرفت ومػا أعلنػت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما لی اغفر اللهم 
 روایػػت   أنػػت إال إلػػو ال املػػ خر وأنػػت امل ػػدـ أنػػت منػػی بػػو أعلػػم وماأنػػت
 مسلم 

 الػدجاؿ املسػیح فتنػ  مػن بػ  وأعوذ ال رب عذاب من ب  أعوذ إنی اللهم 
 املػػػ مث مػػػن بػػػ  أعػػػوذ إنػػػی اللهػػػم امل ػػػات وفتنػػػ  ادیػػػا فتنػػػ  مػػػن بػػػ  وأعػػػوذ
 . واملغـر

   أْرَذؿ إلػػی أَُرد   أفْ  ِمػػنْ  بِػػ َ  َوأَعػػوذُ  واْلُ خػػنِ  اجلُػػْ ِ  ِمػػنَ  بِػػ َ  أَُعػػوذُ  إن ػػی الل ُهػػم 
نْیاع ِفْتنَػػػ ِ  ِمػػػػنْ  بِػػػ َ  َوأُعػػػػوذُ  الُ ُ ػػػرِ   روایػػػػت  الَ ػػػػرب ِفْتنَػػػ ِ  ِمػػػػنْ  بِػػػ َ  وأَعػػػػوذُ  الػػػػدآ

  خباری .

خَاًذى ارکاس ٍدػاّرای ٍاسدُ)هسرٌَى(   »ربای خشبوع ردنمباز:ه بهه     سببب 

 :«تؼذ اص ًواص

کو اذکػار ب ػد از منػاز تػ ثب واق ػی خػود را در خشػوع منػاز دارد ع برخػی   یش  نیست
 -از اذکار مسنونو ب د از مناز را اینجا ذکر خواىیم منود باذف اهلل:

  :از عبارتند نماز از
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 "مسلم  روایت   بار سو"   اهلل استغفر 
 " مسلم  روایت   بار ٖٖ"   اهلل س حاف 
 " مسلم  روایت   بار ٖٖ"   اظ دهلل 
 " مسلم  روایت   بار ٖٖ"   اکرب اهلل 
 " ْلػ ُ  لَػوُ  لػوع َشری  ال وْحَده الل و إال   إلوَ  ال

ُ
 ُکػن   علػی وُىػو اظْ ػدع َولَػوُ  امل

 مسلم  روایت   بار ٔ"   َقِدیر َشیء  
 "   ػػػتـع أَنْػػتَ  الل ُهػػم ػػػتـع وِمنػػ َ  الس  "  واٌکػػػراـ اجلػػتؿِ  یَػػػاذا ت ارْکػػتَ  الس 

 مسلم  روایت 
 " ْلػ ُ  لػوُ  لَػوع َشرِی َ  ال وْحَدهُ  الل و إال   إلوَ  ال

ُ
 ُکػن   َعلػی وُىػوَ  اَظْ ػدع ولَػوُ  امل

 ذا یْنَفػقُ  وال َمَنْ ػتع ملػا ُمْ طػیَ  َوال أْعطَْیػتع ملػا مػاِنقَ  ال الل ُهػم   َقدیرع َشیء  
 علیو  متفق  "   اجلدآ  ِمْن َ  اجَلد  

 " ُکػن   َعلػی وُىػوَ  اَظْ ػدع ولػوُ  امللػ ُ  لػوُ  لػوع شری َ  ال َوْحَدهُ  الل و إال   إَلو ال 
 إی ػػاهع إال   نَػْ  ُػػدُ  َوال الل ػػوع إال   إلػػو ال بِالل ػػوع إال   قُػػػو ةَ  َوال حػػْوؿَ  ال قَػػدیرع شػػیء  
ینَ  لَػوُ  ُلِْلِصػنیَ  الل ػو إال   إلػو ال اَظسػنع الث نَػاءُ  َولَػوُ  الفْاػنُ  ولَػوُ  الن  ػ ع لوُ   الػد 
 مسلم  روایت"  الَکافُروف َکرِه ولوْ 

 "   صػػػحیح"   ِع ادتِػػػ َ  َوُحسػػػنِ  وُشػػػْکرِ ع ذِْکػػػرِ ع علػػػی أِعن ػػػی الل ُهػػم - 
 داود . أبو روایت
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دٍس کشدى آًچِ کِ هطغَل هی ساصد ًواص »ربای خشبوع ردنمباز:نبوزده     سببب 

 :«گضاس سا

ی کػػو در آف ن ػػش شػػده بود ویػػا ل ػػاس یکػػو ابػػوده پػػرده »انػػ  رضػػی اهلل مػػی گویػػد:
رسػػوؿ دارای رنػػد بػػود  بػػرای عادشػػو رضػػی اهلل عنهػػا ع در گوشػػو ی از خانػػو اش ع 

بػػرای عادشػػو گفػػت: دور کػػن ایػػن پػػرده را ع زیػػرا کػػو تصػػاویر ایػػن پػػرده در منػػاز  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 [«ٛٙٙٔ/ٖبرای من پیش می شود پ  عادشو آنرا دور منود.]صحیح مسلم

ومهچناف منػاز خوانػدف در گرمػی زیػاد وسػردی زیػاد نیػ  درسػت نیسػت ع ابػن قػیم مػی  
گویػػػػد: ادای منػػػػاز در گرمػػػػی زیػػػػاد مػػػػانق خشػػػػوع وخاػػػػوع در منػػػػاز مػػػػی شػػػػود]الوابن 

  [.ٕٕالصیب 

واق اً کو اس اب وسادن امروزی از خشوع وخاوع در مناز انساف را دػرـو مػی سػازد 
 غبه.؛ مهانند اینرتنت وتلوی یوف و 

ویکی از اشیایی کػو مػانق خشػوع منػاز گػ ار مػی شػود ع نوشػتار ىػای داخػن مسػاجد 
می اشػػػد ع ولوکػػػو در آهنػػػا آیػػػات واحادیػػػ  ىػػػم نوشػػػتو شػػػوند درسػػػت نیسػػػت. وبایػػػد 

 نوشتو نشوند تا س ب نشود کو خشوع ازبنی برود.
از شػػیخ ابػػػن عثی ػػػنی پرسػػػیده شػػػد: حکػػػم نوشػػػ  آیػػػات و احادیػػػ  بػػػر روی دیػػػوار  

 جد چیست؟ مسا
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د: این امر باع  اَیاد تشویش بر  مناز  مػردـ اسػتع نوشػ  ادنایشاف جواب می د
جػػػ و   حػػػاؿ چػػػو دیػػػوار مسػػػاجد باشػػػد یػػػا غػػػب مسػػػاجد آیػػػات قػػػرآف بػػػر روی دیػػػوار 

بػػػػػدعت مػػػػػی باشػػػػػد و از ىیچکػػػػػداـ از صػػػػػحابو رضػػػػػی اهلل عػػػػػنهم دیػػػػػده نشػػػػػده کػػػػػو 
از طرفػػی نوشػ  ایػػن آیػات بػػر  دیوارىػای خػود را بػػا آیػات قػػرآف من ػوش کػػرده باشػندع

 روی دیوارىا نوعی اىانت بو کتـ اهلل است. 
بنابراین نوش  آیات قرآف بر روی دیػوار مسػاجد یػا منػازؿ مهگػی بػدعت ىسػتند کػو 

 در عهد سله مرسـو ن وده است. 
تشػویش اسػت و نکػػن  امػا نوشػ  احادیػ ؛ اگػر در جهػت ق لػػو باشػد چػوف باعػ 

مومها ىنگاـ مناز خود بداف نظػر کننػد و لػذا عل ػا آنػرا مکػروه مػی  است برخی از م
دانند. اما در غب مست ق لو یا در منازؿ ایرادی ندارد کو احادیثی کو دارای فوادػدی 

سػػ حان  اللهػػم ربنػػا وحب ػػد ع »ىسػػتند نوشػػت ماننػػد نوشػػ  ذکػػر کفػػاره ی ملػػ  
در آف نػػوعی تػػذکر وجػػود  چػػرا کػػو «أشػػهد أف ال إلػػو إال أنػػتع أسػػتغفر  وأتػػوب إلیػػو

 . [ ٛ/ الس اؿ رقم  ٜٚٔل اء ال اب املفتوح   ]دارد. 
ختصػػو آنکػػو نوشػػ  آیػػات قػػرآف بػػر روی دیػػوار مسػػاجد یػػا دػػراب بػػدعت و مکػػروه 

ولػػی نوشػػ  آیػػات رده انػػدع بػػا ایػػن حسػػاب بػػو طریػػق ااسػػت کػػو عل ػػا از آف حػػذر کػػ
 قرآف بر س ه مسجد مکروه خواىد بود و بدعت است. 
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ًخَاًذى ًواص دس  ثاس یکِ دس آى ًقطِ یرا  »ربای خشبوع ردنمباز:تم ب      بب سب 

چیضی ًَضتِ ضذُ تاضذ یا سًگ ّا ضذُ تاضذ یا تصراٍیشیکِ  

 :«اًساى ًواص گضاس سا هطغَل کٌذ

ز ادا  منػا تػا ملسو هيلع هللا ىلص رسػوؿ اهللایستاد شد »روایت است کو میفرماید: رضی اهلل عنهااز عادشو 
طػرؼ آف  ملسو هيلع هللا ىلص رسػوؿ اهللبود پػ   خ  ىػا ی نشػانو ىػادر ی  ل اس یکػو داراکند ع 

 .دیػد وقتیکػو منػازش را سبػاـ منػود ع فرمػود: ایػػن ل ػاس را بربیػد بػو ابػی جهػم بػن حذیفػػو
رید ل اس"ان جانیو" غب ل اس خ  دار ونشانو دار   ودر روایتػی آمػده  .وبرای من بیا
  [.ٙ٘٘]صحیح مسلم « ساخت این ل اس در منازمن را مشغوؿ  کو گفت:

ختصػػػػػو اینکػػػػػو: خوانػػػػػدف منػػػػػاز در ل ػػػػػاس یکػػػػػو دارای تصػػػػػاویر صػػػػػاحب روح باشػػػػػد 
حػػػراـ ویػػػا ل ػػػاس یکػػػو در آف نوشػػػتو ىػػػا باشػػػد چنانکػػػو امػػػروز از فوت الیسػػػتاف اسػػػت  

 می اشد.

ًخَاًذى ًواص دس ٍقت حاضش تَدى طؼام ، »ربای خشبوع ردنمباز:یکب  تم ب      سببب 

 :«یا داضتي اضتْای طؼام

نیسػػػػػػػػػت در وقػػػػػػػػػت حاضػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػودف  ی  درسػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػاز »میفرمایػػػػػػػػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػػػػػػوؿ اهلل
 «ط اـ]صحیح مسلم[
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وقتیکػػػػو ط ػػػػاـ هنػػػػاده مػػػػی شػػػػود پػػػػیش روی آف ع شػػػػروع کنػػػػد بػػػػو ط ػػػػاـ ع زیػػػػرا اشػػػػتها 
وفکػػػػرش بػػػػو ط ػػػػاـ می اشػػػػد ع وقتیکػػػػو بػػػػو منػػػػاز بػػػػی ایسػػػػتد ط ػػػػاـ در فکػػػػرش می اشػػػػد 

 از بنی مبود ع پ  باید اوؿ ط اـ را خبورد.وخشوع 

وقتیکو ناف شب ن دی  شد ودرمهنی وقت ع وقت مناز ىم »میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهلل
اسػػت ع پػػ  اوؿ خػػوردف ط ػػاـ را شػػروع کنیػػد پػػیش از اینکػػو منػػاز را خبوانید]صػػحیح 

  [«.ٚ٘٘مسلم 

ًواص دس ٍقتیکِ ٍضَ تٌگ ترَدُ   ًخَاًذى»ربای خشبوع ردنمباز:تم ب  دوم     سببب 

 «تاضذ

نیست کو کسیکو وضوء آف تن  بوده باشد منازش را منی تواند با خشوع ادا  یشک
 مناید.

اد  گرفتػو باشػد ع پػ  در مهػنی ء اینکػو: انسػاف را بػوؿ  یػا مػواد غػوتنػد بػودف وضػو 
 وقت مناز را ادا کند.

اد  خػالی کنػد وسػپ  در منػاز انساف باید ق ن از ادای منػاز خػود را از بػوؿ ومػواد غػ
 ایستاد شود.

 ادرار فشػار ربػت کػو خبوانػد منػاز درحػالی شخصػی کػو انػد کػرده هنػی ملسو هيلع هللا ىلص پیامرب
 ماجػو ابػن روایػت «حػاقن وىػو الرجػن یصػلی أف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسػوؿ هنػی» .اسػت

 .(ٕٖٛٙ) اجلامق درصحیح و (ٚٔٙ)



 (42)..................................................... خشوع برای نماز اباسب «33»

 یػا  اعػت منػاز اگرچػو کنػد حاجت قااء اوؿ است ضروری حاالتی چننی در
 یػذىب أف أحػدکم أراد إذا» :فرمودنػد ملسو هيلع هللا ىلص پیػامرب زیػرا شػودع فػوت رک ػت چنػد
 «.باضتء فلی دأ الصتة وقامت اضتء
 حاجػت قاػای اوؿ شػدع اقامو مناز و داشت حاجت قاای کسی اگری نی: 
 .(ٜٜٕ) اجلامق صحیح در و (ٛٛ) داود أبو روایت .خبواند مناز ب د کندع
 قاػای و قطػق را منػاز بایػد شػد دچػار حػالتی چنػنی بو مناز وس  در اگر وحتی

 صػتة ال»:انػدفرمػوده ملسو هيلع هللا ىلص پیػامرب زیػرا خبوانػدع منػاز و بگػبد وضػو و کنػد حاجػت
 «.ابخ ثاف یداف و ىو وال ط اـ حبارة
  درست منازی ع مدفوع و ادرار فشار ربت و غذا بودف آماده ىنگاـ در ی نی:
  .(ٓٙ٘) مسلم صحیح.نیست
 خشػوع از تػرا چیػ  ىػیچ بایػد شػوی ایسػتاده منػاز در میخػواىی زمانیکػو پػ 
 نیػ  شػکم بػاد حػ  ِ  و بػردمػی بػنی از را منػاز خشػوع حالتهػاییع چنػنید نگػذار 
 .دارد را حکم مهنی

اًساى خَاب خیص هیطرَد  صهاًیکِ تشای »ربای خشبوع ردنمباز:تم ب  سبوم     سببب 

 :«ًواص ًخَاًذ

وقتیکو بػرای یکػی از مشػا در منػاز م دمػو ی »فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهللان  می گوید کو 
]صػحیح « خواب پیش شد ع پ  بػرود وخػواب کنػد تػا بدانػد در منػاز چػو مػی گویػد

  [.ٕٓٔ  ال خاری
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 :«سٌگ سیضُ ّا دسًواص تشاتش ًکشدى»ربای خشوع ردنماز:تم   هاا م     سبب 

درمػػورد مردیکػػػو برابػػػر   ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػوؿ اهللکػػػو   :میفرمایػػد ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػوؿ اهللیکػػی از اصػػػحاب 
پ  ی   عاگر ف ن کننده باشی»را ع فرمود: وسنگریره ىا می منود در سجده خا 

 [.ٜٚ/ٖ]فتح ال اری« را کن ف نبار این 

 اینسػػت کػػػو در منػػاز از برابػػر کػػػردف سػػند ریػػ ه ىػػا وغػػبه  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللوعلػػت هنػػی 
 خشوع وخاوع در مناز حف  شود وتا ع ن کثب بو میاف نیاید.

 باید ق ن از مناز سجده وجای مناز ول اس آماده گردد نو در مناز .

 تلٌذ ًخَاًذى قشائت تِ قشائت دیگش ًوراص »ربای خشوع ردنمباز:     تم       سبب 

 :«گضاس

آگاه باشید کو مشػا مهػرای پروردگػار تػاف راز ونیػاز مػی کنیػد »میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهلل
ع پػػ  یکػػی دیگػػر خػػویش را اذیػػت نکنیػػد ؛ ومهچنػػاف بلنػػد نکنیػػد یکػػی تػػاف بػػاالی 

 ]سنن ابی داود[.« دیگر تاف قرادت خویش را 

ًواص خطت اهام خَاب آ َ ٍیا  ادا ًکشدى»ربای خشبوع ردنمباز:تم ب    ب       سببب 

 :«ءتی ٍضَ

خنوانیػػػػد منػػػػاز پشػػػػت شػػػػخ  خػػػػواب کننػػػػده وشػػػػخ  بػػػػی »میفرمایػػػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػوؿ اهلل
  [.ٖ٘ٚ]صحیح اجلامق « ءوضو 
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تشک ایي طشف ٍآًطرشف ًظرش کرشدى    »ربای خشبوع ردنمباز:تم ب  م ب        سببب 

 :«دسًواص

روی مػػی آورد در  هلالج لجمهیشػػو مػػی باشػػد اهلل »فرمػود: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللابػوذر مػػی گویػػد کػػو 
امػػػا نکنػػػد منػػػاز تػػػا انکػػػو بنػػػده اش باشػػػد در منػػػاز والتفػػػات  اینطػػػرؼ وآنطػػػرؼ نظػػػر  

  [.ٜٜٓ]سنن ابی داود « وقتیکو این طرؼ وآنطرؼ نظر کرد اهلل دور می شود

 نظر کردف در مناز دو گونو است:

 ب اهلل.نظر کردف مهرای قلب بو سوی غ 

 .نظر کردف مهرای چشم 

کو ىردو صورت در مناز منػق شػده واجنػاـ دادف ىػردو صػورت در منػاز اجػر انسػاف را  
 کم می کند.

ی اسػت  ددز »از این طرؼ وآنطرؼ در مناز سػ اؿ کػرده شػد گفػت: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهللاز 
 ]صحیح ال خاری[.« ی میکند از مناز شخ زدکو آنرا شیطاف د

 :«تلٌذ ًکشدى چطن تطشف آسواى»ربای خشوع ردنماز:تم   هش        سبب 

در احادی  فراوانی از بلند کردف چشم بو طرؼ آمساف منق کرده شده ادػیم ع وحتػی 
 وعید وعذاب برای فاعن چننی کاری ت نی کرده شده است.



 (45)..................................................... خشوع برای نماز اباسب «33»

چشم ىای خود را  وقتیکو یکی از مشا مناز می خواند پ »میفرماید: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهلل
 ]مسند امحد[.« طرؼ آمساف بلند نکند

چػػو حػػاؿ اسػػت بػػرای آف اقػػواـ یکػػو »ودر حػػدی  صػػحیح دیگػػری آمػػده اسػػت کػػو:
 [.ٜٕٗ]« بلند می کنند چشم ىای خود را در مناز طرؼ آمساف

ًِ اًذاختي آب دّري دس خریص سٍی دس   »ربای خشبوع ردنمباز:تم ب  نهب       سببب 

 :«ًواص

دب مػػی أانػػداخ  آب دىػػن در پػػیش روی در منػػاز منػػافی خشػػوع در منػػاز وخػػتؼ 
 باشد وع ن شنیق وبد است.

وقتیکػو یکػی از مشػا منػػاز مػی خوانػد پػ  آب دىػن خػػویش »میفرمایػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػوؿ اهلل
]صػػػػػػػحیح « مػػػػػػػی باشػػػػػػػد هلالج لجپػػػػػػػیش روی خػػػػػػػود نینػػػػػػػدازد ع زیػػػػػػػرا پػػػػػػػیش روی آف اهلل را 

  [.ٜٖٚال خاری 

هقاتلررِ تررا  اجررِ دس ًواص)ػررذم  اجررِ  »ربای خشببوع ردنمباز:سبی ام       سببب 

 :«دسًواص(

مػػی کشػػد پػػ    مخیازه وقتیکػػو یکػػی از مشػػا در منػػاز فاجػػو»میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهلل
« بنػػد کنػػد دىػػن خػػویش را تػػا اندازیکػػو تػػواف دارد زیػػرا از آجنػػا شػػیطاف داخػػن میشػػود

 [.ٖٜٕٕ/ٗ]مسلم
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 یکی سراغ بو مخیازه ىرگاه پ  است شیطاف از مخیازه:میفرماید ملسو هيلع هللا ىلصاللّّٰو  رسوؿونی  
 [.ٜٕٖٛ خباری صحیح.]بگبد را جلویش تواندمی تا آمد مشا از

 میتوانػػػدع کػػػو یجػػػا تػػػا کشػػػید مخیػػػازه مشػػػا از یکػػػی ىرگػػػاه: میفرمایػػػد ملسو هيلع هللا ىلص پیػػػامرب ونیػػػ 
. «میخندانػػد را شػػیطاف کػػار ایػػن بػػو چػػوف. نگویػػد ىػػاه ىػػاه و نکنػػد بػػاز را دىػػانش
  .ٕٚٗٚ  ترمذی سنن

 پػػ . پسػػندد منػػم را مخیػػازه ويل پسػػندد مػػم را عطسػػو عاهلل » میفرمایػػد: ملسو هيلع هللا ىلص اكػػـر نػػي
 الـز عشػنود مػم آنػرا كػو ىرمسػل ا  بػر گفػتع اظ ػدهلل و زد عطسو عمسل ا  اگر

 تػػػا و اسػػػت شػػػیطاف ازطػػػرؼ مخیػػػازه امػػػا. بگویػػػد اهلل یرمحػػػه جػػػوابشع در كػػػو اسػػػت
 ىػا  و كنػد مػم بػاز را دىػانش  شخ  كو ىنگامم زیرا. كنید دفق را آف توانید مم
 ]صحیح ال خاری[.«.خندد مم او بو شیطاف گویدع مم

 :«ًگش تي دستاى دس تغل دس ًواص»ربای خشوع ردنماز:سی ویک        سبب 

منػػق کػػرده اسػػت از گػػرف  دسػػتاف در بغػػن در  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهللکػػو »ابػػوىریره مػػی گویػػد:
  [.ٜٚٗ]ابوداود « مناز
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آٍیضاى ًکشدى  ثاس ، قذیفِ ٍیا دستوال »ربای خشبوع ردنمباز:سبی ودوم       سببب 

 :«تِ صهیي

منػػق کػػرده اسػػت از آویػػ اف کػػردف ل ػػاس در زمػػنی ع ومهچنػػاف منػػق کػػرده  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ اهلل
  [.ٖٙٛٛاز پوشانیدف دىن در مناز]صحیح اجلامق  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهللاست 

آویػ اف کػردف ل ػاس مطل ػاً منػق شػده زیػرا از عػادت کسػانی »متعلی قاری مػی گویػد:
 .«دىستند کو کرب می کنند ع ونی  این ع ن یهود نی  بو 

 :«تشک هطاتْت تا حیَاًات»ربای خشوع ردنماز:سی وسوم      سبب 

اهلل س حانو وت الی برای بنی آدـ کرامت وع ت داده وانسػاف را در هبػرتین وزی ػا تػرین 
قامػػػت خلػػػق منػػػوده اسػػػت از عیػػػب اینسػػػت کػػػو شػػػخ  خػػػود را بػػػا حیوانػػػات مشػػػابو 

 مناید.

منػافی کػو مسل اناف از مشاهبت با حیوانات منػق شػده انػد واز حرکػات آهنػا در منػاز  
 خشوع بوده نی  منق شده اییم.

از مناز خنواندف مثػن نػوؿ زدف زاغ »از سو چو در مناز منق منوده است: ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ اهلل
یػػ  نفػػر در  ع ومهػػوار کػػردف منػػاز مثػػن مهػػوار کػػردف حیوانػػات درنػػده  ع وجػػای گػػرف 

 ]مسندامحد[.« جای خاص مثن جای گرف  شرت

 12397زمستان|ختم ترجمه واختصارباذن اهلل
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 خَاّص ها اص ضوا ػضیضاى:
اپ خاناو ىاای کراوت مفاسا انو کفاا چتساا و برای شما معلوم است کو مطةعو ىاا چ ا

 ااا  »، « داسااافان ىاااای مدننااارا    »، « داسااافان ىاااای س  ااا »ىاااای ىم:اااون 
دعاىااای باا ع  » ،« عاشاانانوىااای داساافان »، « فا نامااو چوعو اا ا »، « دساافو  اا 

 تا تا گان بو  اپ م  تسانن .« چغیره» «امثال  نج ا عرش
نای  ، باانااو ىااای م فل ا  ماا   چتناا  ، چقفی او مااا ونا اای  اااپ ا اا  کفاا  تا ماا  ک

 چباالخره  اپ نم  کنن .
پااج اوانااان م لاا  چد اا  دچسااتی ب ااواىی   ااا ن ااواىی  تچفی اف ا اا  دنیااا  فااان  

د اااات ، ت خاااواىی  تفااات ، چدت قةااار چ خااار    ااا  اف تاه ىاااای ن اااا  اف عااا ا  پرچ 
ن ان اان بمیارد، عما  اچ  و » می رما    ملسو هيلع هللا ىلصص قو ىای اات و است  ون تسول اهلل 

عملا  کاو اف  -2،  صا قو ای کاو اااتی باشا  -1 :قطع م  شود، از دت سو  یز
 صحیح م ل (.«)فرفن  صا ح  کو برای اچ دعا کن  -3،   ن سود برن 

سلف صا ح م    فن  کو دنانیر چدتاى  اف بی  میارچد چ ای   اشااعو چنرار کفاا  واا 
ا اا  کفااا  تا چسااا ر کفااا چتسااا و ىااای م یاا  قیااام قیاماات باااق  خواىاا  ماناا ...پج 

 د گری تا  اپ کنی  ، چدت دسفرس اوانان قرات دىی .
د گااران باااالی   اافرش باشاا  خااو   ملیااون ىااا پااول خاارو می نناا  ، امااا ماا  چوااو 
حا ااار نی ااافی  کاااو تساااا و چکفاااا   ن صااا حو ای تا ب ااااشر ت اااای اهلل باااو  ااااپ 

 .برسانی ؟ی

 مؤسسة املوحدین للنشر


